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المجال الّتربوّي المجال الّطّبّي 
والعلوم اإلنسانّية 

مجال الحّج والعمرة  المجال الهندسّي

مجال األمن والّسالمة والعمرة  المجال اإلدارّي والمالّي 

مجال األنظمة وتقنية 
المعلومات 
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الهيئة االستشارّية :
أ.د/ إحسان بن صالح المعتاز - عميد كّلّية إدارة األعمال .

د / إسكندر بن محّمد هوساوّي - عميد كّلّية الحاسب اآللّي بالّليث .
د / أيمن بن عبد الّرحيم الّصايغ - عميد كّلّية العلوم الّطّبّية الّتطبيقّية .

د / عصام بن عبد هللا  بازرعة - عميد كّلّية المجتمع بمّكة المكّرمة .
د / أحمد بن نايف  األحمدي -  عميد كّلّية الهندسة والعمارة اإلسالمّية .
د / سالم بن علي عريجة - رئيس قسم اإلعالم بكّلّية العلوم االجتماعّية .

هيئة الّتحرير:
د/ فيصل بن عبدالّرحمن أسره _ وكيل معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية للّدراسات االستشارّية .

د/ محّمد بن نايف الّشريف _ وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية .
د/ هشام بن عدنان ملك _ وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية  للتطوير وتنفيذ األعمال .

د/ عماد بن علي الجحدلّي _ مستشار  معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية .
أ.د/ حميد بن عبد الجّبار العلوانّي _ مستشار معهد البحوث والّدراسات االستشارّية .

د/ سمّية بنت عّزت شرف – المشرفة على وكالة الّتسويق في معهد البحوث والّدراسات االستشارّية .
د/ علياء بنت عبدالعزيز ألفي _ المشرفة على مركز سيف للّسالمة وإدارة المخاطر واألزمات .

د/ علي بن أحمد القاسم _المشرف على مركز رفادة للّسياحة والّضيافة .
د/ وليد بن عبّدالرّب حافظ _ المشرف على وحدة الّتدريب والّتعليم الّطّبّي المستمّر .

المراسالت:
باسم رئيس الّتحرير

Icrs_joconsultant@uqu.edu.sa 

ي بن محّمد آل ِمْذِهب  أ.د / َمَعدِّ
رئيس جامعة أّم القرى

المشرف العاّم

أ.د/ عبدالوهاب بن عبدهللا الّرسينّي 
وكيل الجامعة للّدراسات العليا والبحث العلمّي ،

والمشرف العاّم على وكالة الجامعة لالبتكار وريادة األعمال

أ.د / محّمد أسامة خزيم 
مستشار معهد البحوث والّدراسات االستشارّية 

د / علي بن محّمد الّشاعرّي
عميد معهد البحوث والّدراسات االستشارّية 

د / نورة بنت صالح فاروقّي 
وكيلة معهد البحوث والّدراسات االستشارّية 

نائب المشرف العاّم 

رئيس الّتحرير 

رئيس الهيئة االستشارّية 

نائب رئيس الّتحرير 
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الحمد لله دائًما وأبًدا ، والّصالة والّسالم على من ال نبّي بعده ، و أّما بعد :

فيصــدر العــدد الّرابــع مــن نشــرة االستشــارّي بدعــم مــن رئيــس الجامعــة أ.د / معــدي بــن محّمد 
آل مذهــب ، ووكيــل الجامعــة للّدراســات العليــا والبحــث العلمــّي والمشــرف العــاّم علــى وكالــة 
الجامعــة للّتطويــر وريــادة األعمــال أ.د / عبــد الوهــاب بــن عبــد هللا الّرســينّي ،  وعميــد معهــد 

البحــوث والّدراســات االستشــارّية  د/ علــي بــن محّمــد الّشــاعرّي ، فلهــم كّل الّشــكر والّتقديــر .

ويشــّرفني أن يلقــي هــذا العــدد الّضــوء علــى مجــال االستشــارات واألنشــطة اّلتــي تّمــت خــال 
ــن  ــاز م ــتعراضها بإيج ــارات ، واس ــرى لاستش ــة أّم الق ــازات واح ــة إنج ــابقة ، ومتابع ــرة الّس الفت
ــة  ــح أهّمّي ــة توّض ــى مقال ــدد عل ــذا الع ــوي ه ــا يحت ــاء . كم ــات العم ــة وانطباع ــة إعامّي زاوي
اإلبــداع واالبتــكار فــي المجتمــع مــع إلقــاء الّضــوء علــى الّســامة والّصّحــة المهنّيــة  لعميــد 
ــد الّشــاعرّي . كمــا أّن هــذا العــدد  ــن محّم ــي ب معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية د / عل
يظهــر تفاعــل الّســادة المستشــارين والمستشــارات مــن خــال مقاالتهــم القّيمــة واإلضــاءات 

ــارّية . االستش

وتــّم إلقــاء الّضــوء علــى شــركة إكسنتشــر االستشــارّية وأنشــطتها ومجــال عملهــا مــن خــال 
قســم  نافــذة علــى االستشــارات العالمّيــة .

وكمــا يشــرفنا أن نســعد بمــا نقّدمــه لقّرائنــا األعــّزاء فإّننــا نســعد - أيًضــا - بمــا يقّدمــه الزمــاء 
ــوا  ــة ... وتقّبل ــة العاّم ــق المصلح ــون هللا لتحقي ــعي بع ــزة ، ونس ــكار ممّي ــات وأف ــن مقترح م

شــكري وتقديــري.

كلمة رئيس الّتحرير
أ.د/ محّمد أسامة خزيم

مستشار معهد البحوث والّدراسات االستشارّي
عضو معهد المستشارين البريطاني



في هذا العدد 
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انطباعات العمالء

تطوير منظومة 
الّتفويج

الواحة في عين اإلعالم

أهّمّية االبتكار في مجال 
الّسالمة والّصّحة المهنّية 

لتنمية مستدامة للمملكة

احترافّية إدارة األفكار والمشاعر 
في مجال االستشارات في ظّل 

الّتباعد االجتماعّي : هل هي 
متطّلب أم رفاّهية؟

نشاط الواحة

اإلعالنات

 الّتخطيط الحضرّي ، و تأثيره 
على حركة الّنقل داخل 

المدن

إضاءات استشارّية

نافذة على سوق 
االستشارات العالمّية

يوم الّسياحة العالمّي 
»الّسياحة والّتنمية 

الّريفّية«

الواحة في أرقام

المقاالت

دور مراكز إدارة األزمات 
والكوارث وأهّمّيتها
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موجز أخبار الواحة
ــات  ــد المخطوط ــع معه ــاون م ــارّية بالّتع ــات االستش ــوث والّدراس ــد البح ــّدم معه ق
ــّدورة  ــد ال ــن بع ــم ع ــّي والّتعلي ــم اإللكترون ــادة الّتعّل ــالمّي وعم ــراث اإلس ــاء الّت وإحي

ــان ,  ــد العثم ــن أحم ــن ب ــدّرب أ.د.حس ــراث ، للم ــق الّت ــول تحقي ــي أص ــّية ف الّتأسيس
بتاريخ 10-1441/9/13هـ الموافق 3-2020/5/6م .

الّتعّلــم  عمــادة  مــع  بالّتعــاون  االستشــارّية  والّدراســات  البحــوث  معهــد  أطلــق 
اإللكترونــّي والّتعليــم عــن بعــد بجامعــة أّم القــرى دبلــوم الجــودة والّتمّيــز فــي اإلعــام 

واالّتصــال المؤّسســّي وإدارتــه لألزمــات ،
 بتاريخ 1441/10/16هـ الموافق 2020/6/8م إلى 1441/12/16هـ الموافق 2020/8/6م .

قــّدم معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية بجامعــة أّم القــرى بالّشــراكة مــع 
عيــادات األعمــال  لقــاء الّتهيئــة الّنفســّية وخطــوات الّنجــاح فــي ريــادة األعمــال )عــن بعــد( 

ــت عــّزت آل شــرف , ــة د. ســمّية بن ، للمدّرب
 بتاريخ 18 / 9/ 1441هـ الموافق 11/ 5 / 2020م .

أقــام معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية المعســكر الّصيفــّي االفتراضــّي ١٤٤١هـــ 
بالّتعــاون مــع عمــادة الّتعّلــم اإللكترونــّي والّتعليــم عــن بـــعد اّلــذي يحتــوي علــى سلســلة 
ــتقبل ،  ــارات المس ــم واإلدارة ومه ــارات الّتعلي ــّدة مس ــي ع ــة ف ــّدورات المتخّصص ــن ال م
بتاريــخ 13 / 11 / 1441 هـــ الموافــق 4 / 7 / 2020 م إلــى 2 / 12 / 1441 هـــ الموافــق 23 / 7 / 2020 م .

انطلــق مركــز ِرفــادة فــي جامعــة أّم القــرى ؛ ليكــون رافــًدا لرؤيــة المملكــة فــي 
، الّســياحة والّضيافــة 

 بتاريخ 1441/12/1هـ الموافق 2020/7/22م .
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شــاركت وكيلــة معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية لشــطر الّطالبــات  الّدكتــورة 
نــورة بنــت صالــح فاروقــّي فــي الجلســة الحوارّيــة اّلتــي بعنــوان :) جهــود جامعــة أّم القرى 

فــي ظــّل مواجهــة جائحــة كورونــا ( التــي نّظمتهــا وكالــة الجامعــة لشــؤون الّطالبــات 
بتاريخ 1442/2/5هـ الموافق 2020/9/22م .

برعايــة كريمــة مــن رئيــس جامعــة أّم القــرى أطلــق معهــد البحــوث والّدراســات 
ــة الّتعــاون المشــتركة  ــّم توقيــع اتفاقّي ــات حفــل : ) عطــاء ووفــاء ( ، وت االستشــارّية فعالّي
مــع جمعّيــة المطاعــم والمقاهــي« قــوت » ؛ و يمّثلهــا الّرئيــس الّتنفيــذي للجمعّيــة ســمّو 

األميــر / وليــد بــن ناصــر آل ســعود ، 
بتاريخ 1442/2/19هـ الموافق 2020/10/6م .

قــّدم معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية بالّتعــاون مع عمــادة الّتعّلــم اإللكترونّي 
والّتعليــم عــن بعــد بجامعــة أّم القــرى دبلــوم الجــودة والّتمّيــز الّرياضّي ، 

بتاريخ 1442/2/17هـ الموافق 2020/10/4م إلى 1442/4/18هـ الموافق 2020/12/3م .

ــذي  دّشــن معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية نظــام االستشــارات اإللكترونــّي اّل
يهــدف إلــى تحقيــق الّتحــّول الّرقمــّي عبــر منّصــة متكاملــة للخدمــات االستشــارّية ، 

بتاريخ 1442/2/19هـ الموافق 2020/10/6م .

تــّم اعتمــاد معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية فــي جامعــة أّم القــرى مــن معهــد 
  ، IC االستشــارات البريطانــّي

بتاريخ 1442/2/19هـ الموافق 2020/10/6م .
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ــّي  ــب اآلل ــة الحاس ــع كّلّي ــاون م ــارّية بالّتع ــات االستش ــوث والّدراس ــد البح ــن معه أعل
ونظــم المعلومــات وعمــادة الّتعّلــم اإللكترونــّي فــي جامعــة أّم القــرى عــن فتــح بــاب 

 ، )CEH( ــد ــّي المعتم ــرق األخاق ــي دورة المخت ــجيل ف الّتس
بتاريخ 1442/2/26هـ الموافق 2020/10/13م .

م معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية المستشــارين والمستشــارات ، المجتازيــن  كــرِّ
ــد  ــن معه ــابع م ــتوى السَّ ــهادة المس ــى ش ــن عل ــرف ، الحاصلي ــار المحت ــج المستش لبرنام

 ، IC ــّي ــارات البريطان االستش
 بتاريخ 1442/2/19هـ الموافق 2020/10/6م .

العاصمــة  أمانــة  لمنســوبي  المقّدمــة  الّتدريبّيــة  البرامــج  مــن  سلســلة  انطلقــت 
المقّدســة ؛ بهــدف تأهيــل الكــوادر البشــرّية وتطويرهــا فــي المجــاالت اإلدارّيــة والفّنّيــة ، 

2020/11/22م . 2020/10/25م إلى1442/4/7هـــ الموافــق  1442/3/8هـــ الموافــق  بتاريــخ 

زار  وزيــر التعليــم األســتاذ الدكتــور حمــد بــن محّمــد آل الّشــيخ معــرض واحــة أّم القــرى 
ــا  ــارّية وخدماته ــا االستش ــا ومراكزه ــا ووحداته ــى منظومته ــّرف  عل ــارات ، وتع لاستش
المختلفــة ، وأبــرز المبــادرات اّلتــي حّققتهــا أثنــاء جولتــه الّتفقدّيــة فــي جامعــة أّم القــرى 

، بتاريــخ 1442/3/19هـــ الموافــق 2020/11/5م .

ــة ،  ــياحة والّضياف ــي الّس ــادة ف ــداد الق ــذّي إلع ــوم الّتنفي ــة دورات الّدبل ــت رحل انطلق
ــارات ،  ــرى لاستش ــة أّم الق ــز واح ــد مراك ــادة أح ــز ِرف ــن مرك ــّدم م والمق

بتاريخ 1442/3/22هـ الموافق 2020/11/8م إلى1442/6/10هـ الموافق 2021/1/23م .
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ــّم  ــد آل ِمْذِهــب ت ــن محّم ي ب ــدِّ ــة كريمــة مــن رئيــس جامعــة أّم القــرى أ. د. َمَع برعاي
إطــاق ملتقــى جامعــة أّم القــرى لــذوي اإلعاقــة المنّظــم مــن كّلّيــة الّتربيــة ممّثلــة فــي 
ــادة  ــارّية وعم ــات االستش ــوث والّدراس ــد البح ــع معه ــاون م ــة بالّتع ــة الخاّص ــم الّتربي قس

ــة ،  ــخاص ذوي اإلعاق ــّي لألش ــوم العالم ــع الي ــا م ــّي ؛ تضامًن ــم اإللكترون الّتعّل
بتاريخ 21-1442/4/23هـ الموافق 6-2020/12/8م .

شــارك عميــد معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية الدكتــور علــي بــن محّمــد 
ــوان :)  ــادات االستشــارّية بعن ــي الجلســة الّرابعــة ضمــن جلســات العي ــا ف ــاعرّي متحّدًث الّش
االستشــارات القانونّيــة والحوكمــة والجــودة ( ؛ بمناســبة أســبوع ريــادة األعمــال العالمــّي ، 

ــق 2020/11/16م . ــخ 1442/4/1هـــ المواف بتاري

اســتأنف معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية فــي جامعــة أّم القــرى برامجــه 
الّتدريبّيــة المقّدمــة لمنســوبي مستشــفى قــوى األمــن بالّدمــام ، 

بتاريخ 1442/3/24هـ الموافق 2020/11/10م .

ــد  ــي معه ــة ف ــرى ممّثل ــة أّم الق ــن جامع ــّي بي ــر مهن ــات تطوي ــد خدم ــع عق ــّم توقي ت
ــي  ــدف( المنته ــرّية )ه ــوارد البش ــة الم ــدوق تنمي ــارّية وصن ــات االستش ــوث والّدراس البح

ــة ،  ــة االجتماعّي ــرّية والّتنمي ــوارد البش ــّر وزارة الم ــي مق ــك ف ــف ، وذل بالّتوظي
بتاريخ 1442/4/2هـ الموافق 2020/11/17م .

ي بــن محّمــد آل ِمْذِهــب موضــوع الّتوّجهــات  ناقــش رئيــس جامعــة أّم القــرى أ.د. َمَعــدِّ
االســتثمارّية للجامعــة والملكّيــة الفكرّيــة والمشــاريع الّريادّيــة واالبتكارّيــة أثنــاء اجتماعــه 

بمســؤولي وكالــة الجامعــة لابتــكار وريــادة األعمــال واإلدارات المرتبطــة بهــا ، 
بتاريخ 1442/4/12هـ الموافق 2020/11/26م .
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نشاط الواحة

َلــًة  أطلقــت جامعــة أّم القــرى ؛ ممثَّ
والّدراســات  البحــوث  بمعهــد 
 « رفــادة   « مركــز   ، االستشــارّية 
حفــٍل  فــي   ، والّضيافــة  للّســياحة 
نّظمتــه يــوم األربعــاء بفنــدق هيلتون 
ــة  بجــّدة ، بالّشــراكة مــع جهــات محّلّي
ــة  ــة وطائف ــة األغذي ــي صناع ــدة ف رائ
متعّهــدي اإلعاشــة بمّكــة المكّرمــة 

. المقّدســة  والمشــاعر 

ســعي  فــي   - الجامعــة  ــع  وتتطلَّ
ــات  ــة الخدم ــر منظوم ــا - لّتطوي منه
المقّدمــة لضيــوف الّرحمــن، وليكــون  
مركــز » رفــادة » أحــد المراكــز الّرائــدة 
علــى مســتوى المملكــة فــي برامــج 
الّتنموّيــة  والّدراســات  االستشــارات 
صناعَتــْي  فــي  المهنــّي  والّتطويــر 
واإلســهام   ، والّضيافــة  الّســياحة 
المعرفــّي  اإلنتــاج  إثــراء  فــي 
ــات  ــال والجه ــات األعم ــة قطاع لخدم
الحكومّيــة بمعاييــر فّنّيــة عالمّيــة.

الجامعــة  رئيــس  معالــي  ــد  وأكَّ
علــى   ، بافيـــل  عبــدهللا  أ.د.  ســابقًا 
ــة  ــات المهنّي ــخير اإلمكان ــرورة تس ض

العوامــل  وتوظيــف   ،
والبرامــج  المســاعدة 
لتأهيــل  الّتعليمّيــة 
الّســعودّي  الّشــباب 
بمهــارات  وتزويدهــم 
االحتياجــات  تواكــب 
والمســتقبلّية  الحالّيــة 
لمســارات ســوق العمــل .

ــوث  ــد البح ــد معه ــاد عمي ــدوره؛ أف ب
د.علــي  االستشــارّية  والّدراســات 
ــدُّ  ــادة » ُيَع ــز » رف ــاعرّي، أّن مرك الّش
منظومــة  لتطويــر  ــا  مهمًّ رافــًدا 
مــة لقاصــدي بيــت  الخدمــات المقدَّ
هللا الحــرام اّلتــي تحــرص المملكــة 
ــا  ــيدة -أّيده ــا الّرش ــه قيادته وبتوجي
أعلــى  هللا- علــى تقديمهــا وفــق 
بضيــوف  تليــق  اّلتــي  المعاييــر 
االستشــارات  خــال  مــن   ، الّرحمــن 
ــل  ــي يعم ــة اّلت ــات المهنّي والّتطبيق
الّضيافــة  مجاَلــْي  فــي  الخبــراء 
ــاون  ــا ، بالّتع ــى تنفيذه ــياحة عل والّس
مــع قطــاع األعمــال وشــركاء دولّييــن.

وجــرى خــال الحفــل توقيــع مذّكرتــي 
معهــد  عميــد  وقعهمــا   ، تفاهــم 
االستشــارّية  والّدراســات  البحــوث 
: مــع  ؛ إحداهمــا  الّشــاعرّي  د.علــي 
طائفــة متعّهــدي اإلعاشــة بمّكــة 
ــتاذ  ــة األس ــس الّطائف ــا: رئي له ، ويمثِّ
أحمــد الّشــريف . واألخــرى : مــع إحــدى 
فــي  الّرائــدة  الوطنّيــة  الّشــركات 

صناعــة األغذيــة . 

ــاون  ــى الّتع ــرة األول ــِت المذّك ن وتضمَّ
فــي المجــاالت األكاديمّيــة والعلمّيــة 
ــات  ــم الّدراس ــة ، وتقدي ــة كافَّ والبحثي
الّتطويرّيــة لمنظومــة ِمهِن اإلعاشــة 
تخصيــص  عبــر  فيهــا  والعامليــن 
إنتــاج  صّحــة  فــي  مهنــيٍّ  دبلــوٍم 
ــم دورات  ــامتها ، وتنظي ــة وس األغذي
فــي  للممارســين  وتأهيــل  تدريــب 

هــذا المجــال .

ــزت المذّكــرة الّثانيــة علــى  كمــا ركَّ
تقديــم الخدمــات االستشــارّية وتطويــر 
لتلّبــي  المهنــّي  الّتأهيــل  برامــج 

احتياجــات قطــاع صناعــة األغذيــة.

الموافــق  1441/12/3هـــ  الّتاريــخ     
2م 0 2 0 /7 /2 4

)أّم القرى( تطلق مركز »رفادة« للّسياحة والّضيافة ، وتوّقع مذّكرتي تعاون 
مع جهات رائدة.



14

أّم  جامعــة  رئيــس  معالــي  شــهد 
القــرى ســابقًا أ.د. عبــدهللا بافيــل، 
يــوم الّثاثــاء، توقيــع اّتفاقّيــة تعــاون 
والّدراســات  البحــوث  معهــد  بيــن 
وجمعّيــة   ، بالجامعــة  االستشــارّية 
قــوت   « والمطاعــم  المقاهــي 
المعرفــيِّ  الّتبــادل  لتحقيــق  »؛ 
الخدمــات  مجــال  فــي  والعلمــيِّ 
وتعزيــز   ، والبحثّيــة  الّتعليمّيــة 
الخدمــات االستشــارّية والّتدريبّيــة .

وأوضــح الّرئيــس الّتنفيــذّي لجمعّيــة 
» قــوت » صاحــب الّســمّو األميــر وليد 
بــن ناصــر آل ســعود ، أّن الجمعّيــة 
المطاعــم  قطــاع  بدعــم  تختــصُّ 
ــة  والمقاهــي فــي المملكــة العربّي
وتطويــر   ، وتنميتهــا  الّســعودّية 
الّتشــريعات المتعّلقــة بهــذا المجــال 
المنشــآت  دعــم  واإلســهام فــي   ،
وتوفيــر  والمتوّســطة،  الّصغيــرة 
الوظائــف لشــباب الوطــن وشــاّباته 
الــّدورات  خــال  مــن  وتأهيلهــم   ،
الّدبلومــات  وبرامــج  الّتدريبّيــة 

. المتخّصصــة  المهنّيــة 

وأضــاف أّن الجمعّيــة تعمــل علــى 
 ، االســتراتيجّية  االّتفاقّيــات  دعــم 
المجتمعّيــة  الخدمــات  وتوســيع 
 ، والمقاهــي  المطاعــم  لقطــاع 
وتجويــد صناعتهــا ورفــع مســتوى 
ــا  ــواًل لرض ــا ؛ وص ــل به ــاءة العم كف
 ، احتياجاتهــم  وتلبيــة   ، العمــاء 

. رغباتهــم  وتحقيــق 

معهــد  عميــد  أّكــد  جهتــه  مــن 
االستشــارّية  والّدراســات  البحــوث 
االّتفاقّيــة  أّن  الّشــاعرّي  علــي  د. 
تعــّد دليــًا علــى تكامــل الجهــود 
لــًة  ممثَّ القــرى،  أّم  جامعــة  بيــن 
البحــوث والّدراســات  فــي معهــد 
الخــاّص  والقطــاع   ، االستشــارّية 
قــوت   « جمعّيــة  فــي  ــًا  ممثَّ  ،
المطاعــم  قطــاع  لخدمــات   «
أّن  إلــى  مشــيًرا   ، والمقاهــي 
الخدمــات  نــت  تضمَّ االّتفاقّيــة 
الّتطويــر  وبرامــج  االستشــارّية 
والبرامــج   ، المتخّصصــة  المهنــّي 
ذات  والمجتمعّيــة  الّتعليمّيــة 
العاقــة بنطــاق القطــاع ، وتعزيــز 
مجــال  فــي  ــال  الفعَّ اإلســهام 
لخدمــة  والّســياحة  الّصناعــة 

. المحّلــيِّ  المحتــوى 

وُيَعــدُّ مركــز »رفــادة«، أحــد األذرع 
البحــوث  لمعهــد  االســتثمارّية 
لتطويــر  ؛  االستشــارّية  والّدراســات 
مجــال  فــي  الخدمــات  قطــاع 
 ، واإلعاشــة  والّســياحة  الّضيافــة 
جمعيــَة  أهدافــه  فــي  موائًمــا 
المذّكــرة  يجعــل  مّمــا  ؛  »قــوت« 
نقطــة انطــاق لمزيــد مــن العطــاء 
االستشــاريِّ والمهنــيِّ فــي هــذا 

. المجــال 

وأوضــح مدير مشــروع الّتعــاون مع » 
قــوت » د. ســلطان الحربــّي ، أّن هــذه 
المذّكــرة تفتــح المجــال لسلســلة 

ة يوّقـع اّتفاقّية تعاون مع جمعّية »قوت« ـّ معهد البحـــوث والّدراســـــات االستشاريـــــــــــ
الّرائــدة والّنوعّيــة  مــن المشــاريع 
أمِّ  جامعــة  لــدور  تعزيــًزا  وتعــّد   ،
ــاء شــراكات واســعة  القــرى فــي بن
ــي  ــل ف ــاّص العام ــاع الخ ــع القط م
ــوادر  ــل ك ــة ، وتأهي ــات الّضياف خدم
وطنّيــة فاعلــة وقــادرة علــى تحّمــل 
وجودهــا  وإثبــات  مســؤولّياتها 
المهنــيِّ والعملــيِّ مــع مختلــف 

المؤّسســات العالمّيــة .

التاريخ 1442/2/21هـ الموافق 

2020/10/8م  



15

ة يوّقـع اّتفاقّية تعاون مع جمعّية »قوت« ـّ معهد البحـــوث والّدراســـــات االستشاريـــــــــــ
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فــي  ممّثلــة  القــرى،  أّم  جامعــة  عــت  وقَّ
معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية ، يــوم 
ــى  ــّي عل ــّي مبن ــب مهن ــد تدري ــاء ، عق الثاث
توظيــف مخرجــات برنامــج كــوادر الّســامة 
ــدوق  ــع صن ــوادر »، م ــة » ك ــة المهنّي والّصّح
الّتنميــة البشــرّية » هــدف » ، وذلــك بمقــّر 
وزارة المــوارد البشــرّية والّتنميــة االجتماعًيــة 

ــاض . ــة الّري بمدين

شــراكة  إقامــة  إلــى  العقــد  وهــدف 
اســتراتيجّية ؛ لتحقيــق تدريب عدد )500( باحـــث/ 
ــــــة علــى العمــل، وتوظيفهــم لــدى منشــآت 
القطــاع الخــاّص ، بحيــث يلتحــق المجتــازون 

فــي  بالعمــل  الّتدريبــّي  للبرنامــج  منهــم 
إحــدى وظائــف مؤّسســات ومنشــآت القطــاع 
ــات  ــي الّتأمين ــجيلها ف ــب تس ــاّص ، بموج الخ
االجتماعّيــة ، وخّصــص دعــم البرنامــج فــي 
عــن  والباحثــات  للباحثيــن  االّتفاقّيــة  هــذه 
ــة  ــة الوطنّي العمــل ، والمســّجلين فــي البّواب

للعمــل » طاقــات ».

والّدراســات  البحــوث  معهــد  وســيقّدم 
ــيف »  ــز » س ــي مرك ــًا ف ــارّية ، ممّث االستش
للّســامة وإدارة المخاطــر واألزمــات ، بموجــب 
هــذا العقــد ، برنامجيــن تدريبّييــن بمســّمى : 
» ممــارس ســامة وصّحــة مهنّيــة »، بواقــع 

)أّم القرى( توّقع عقًدا للّتطوير 
المهنّي المنتهي بالّتوظيف مع 

صندوق الّتنمية البشرّية »هدف« .
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متــدّرب،   300 لحوالــي  تدريبّيــة  ســاعة   198
والبرنامــج اآلخــر بمســّمى : »محتــرف ســامة 
ــة  ــة » بواقــع 320 ســاعة تدريبّي وصّحــة مهنّي

ــدّرب. ــو 200 مت لنح

وُيعــّد مركــز ســيف للّســامة وإدارة المخاطــر 
القــرى  أّم  واحــة  مكّونــات  أحــد  واألزمــات 
لاستشــارات ، وأحــد أهــّم المبــادرات اّلتــي 
برنامــج  فــي  واالعتمــاد  بالقبــول  حظيــت 
فــي  ألهّمّيتــه  ؛   2020 الوطنــّي  الّتحــّول 
المجتمــع  األمــن والّســامة ألفــراد  مجــال 
والمؤّسســات المهنّيــة والوطنّيــة المختلفة .

وأوضــح عميــد معهــد البحــوث والّدراســات 
ــة أم  ــاعرّي ، أّن واح ــي  الّش ــارّية د.عل االستش
ّالقــرى لاستشــارات ُتعنــى بتقديــم برامــج 
: الخدمــات االستشــارّية  متخّصصــة ؛ منهــا 
، وكذلــك الّتطويــر المهنــّي، و يســعى مــن 
ــرات  ــر خب ــى توفي ــيف » إل ــز » س ــا مرك خاله
ــة  ــيرة الّتأهيلّي ــم المس ــة تدع ــة وعالمّي وطنّي
فــي  المتخّصصــة  واالستشــارّية  والبحثّيــة 
الّســامة وإدارة المخاطــر و األزمــات ؛ مّمــا 
منطقــة  فــي  نوعــه  مــن  الفريــد  يجعلــه 
ــع  ــز األّول الّتاب ــه المرك ــة ، كون ــة المكّرم مّك

لمؤّسســة تعليمّيــة رســمّية متخّصصــة .

وثّمــن د.الّشــاعرّي ، دعــم رئيــس الجامعــة 
أ.د.معــدي آل مذهــب المتواصــل للمعهــد 
اّلتــي   ، االستشــارّية  ومراكــزه  ووحداتــه 
ومؤسســاته  الوطــن  شــرائح   تســتهدف 
المختلفــة ، ورفدهــا بســواعد وخبــرات وطنّيــة 

. متخّصصــة 

الّتاريخ 1442/4/2هـ الموافق 2020/11/17م  
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ــم   مهمــا امتــّد عمــر اإلنســان ومهمــا اختلــط بنظرائــه فــي الّلغــة فلــن يســعه الّتعّل
مــن خبراتــه ؛ و لذلــك فعليــه االســتفادة مــن خبــرات اآلخريــن ذوي الّثقافــات و الحضارات 

المختلفــة ، وهنــا يأتــي دور الّترجمــة .

د / سوزان بنت عبدالقادر وّزان
مستشار محترف ، ورئيسة بيت الخبرة للّترجمة المعتمدة .

1

أبوابــه بعــد اعتمادهــا  الّتاريــخ مــن أوســع  الّســعودّية تدخــل  العربّيــة  المملكــة 
ــة  ــل البديل ــادر الّدخ ــد مص ــا أح ــة باعتباره ــياحة والّضياف ــاع الّس ــا 2030 لقط ــي رؤيته ف
المهّمــة، وركيــزة أساســّية لالقتصــاد الوطنــّي ، مــن خــالل تطويــر العديــد مــن الوجهات 
ــم مــن قبــل  ــم يشــهدها العال ــة ل ــياحّية العمالقــة فــي فتــرة قياســّية فــي تجرب الّس
ــا  ــك تنتقــل المملكــة بهــذا القطــاع المهــّم ليصبــح صناعــة مســتدامة ومــورًدا اقتصاديًّ . وبذل

ــا . دائًم

د / علي  بن أحمد القاسم
أستاذ الّسياحة والّضيافة المساعد / قسم الّسياحة والفندقة

المشرف على مركز رفادة للّسياحة والّضيافة / جامعة أّم القرى

2

إضاءات استشارّية

ــا  إّن وجــود ثقافــة تدعــم االبتــكار بحيــث يكــون هدًفــا مشــترًكا، يعــّد أمــًرا حيويًّ
للمنّظمــات اّلتــي تتأّثــر بأســاليب المدرســة القديمــة اّلتــي لديهــا فرصــة ضئيلــة فــي 
أن تصبــح مبتكــرة .  فيمكــن لمستشــاري االبتــكار الّنظــر إلــى المنّظمــة مــن منظــور 
خارجــّي ؛ لتحديــد الّتحّديــات بشــكل أفضــل ، وتطبيــق الخبــرات للمســاعدة فــي الوصــول 
للحلــول المبتكــرة . وفــي ضــوء ذلــك فــإّن االستشــارات اّلتــي تتعّلــق باالبتــكارات 
ــكار  ــد االبت ــث يعتم ــاعدة حي ــى المس ــدرة عل ــه ، والق ــالء تحقيق ــاول العم ــا يح ــم م ــب فه تتطّل
علــى جلــب األفــكار إلــى الحيــاة مــن خــالل الّتصميــم والّنمــاذج األّولّيــة الّســريعة ، والّتجربــة مــع 
ــّم الّتوّســع مــن خــالل الّتركيــز علــى نطــاق واحــد أو أكثــر  أعــداد متزايــدة مــن العمــالء ، ومــن ث
مثــل الّتركيــز علــى اســتراتيجّية الّنمــّو اّلتــي تحــّدد االّتجــاه ألي منتجــات أو خدمــات جديــدة يتــّم 

ــتقبل . ــيكون بالمس ــا س ــي بم ــة األداء الحال ــا ، ومقارن إطالقه

د. نجوى بنت حسين سمرقندّي
وكيلة معهد اإلبداع وريادة األعمال

مساعدة وكيلة الجامعة للشؤون الّتعليمّية والّتطوير 

3
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ــا ؛ لتحســين جــودة  أصبحــت الّتقنيــة واألنظمــة الّذكّيــة وإنترنــت األشــياء متطّلًبــا ضروريًّ
ــة  ــن اّلثاني ــزاء م ــي أج ــن ف ــع األماك ــل م ــخاص ، والّتواص ــى األش ــول إل ــاة ، والوص الحي
ــر فــي رفــع كفــاءة الّتخطــي  وفعالّيتــه  وبكفــاءة عاليــة، حيــث أســهمت بشــكل كبي

اّلــذي يهــدف إلــى الحــّد مــن الّتكاليــف والحفــاظ علــى الوقــت .

د / حسن بن يوسف طّيب
أستاذ هندسة الّنقل و المرور المساعد

المدير التّنفيذّي لمعهد إدارة المشاريع بالمنطقة الغربّية والجنوبّية بالمملكة

4

 

تّم تطوير منهجّية »برامج الّتفويج« للحّجاج من خالل :

أقوال المذاهب الفقهًية المختلفة  والمعتمدة  في أداء الّشعائر .  	 

الّطاقــات الّتشــغيلّية القصــوى مــن البنيــة الّتحتّيــة المتاحــة ) أماكــن اإلقامــة, وســائل 	 
ــخ (؛   ــة إل ــارات الحرك ــل , مس الّنق

لتحقيــق أقصــى رغبــات الحــاج فــى أداء الّشــعائر حســب القــول الّشــرعّي المعتمــد لديــه . و قــد 
تــّم تطويــر 21 برنامًجــا للّتفويــج خــالل موســم الحــّج تناســب معظــم فئــات الحّجــاج .

أ.د / عماد بن عبد الّرزاق فلمبان
مدير مكتب تقنيات إدارة الحشود لالستشارات

5

إّن الهــدف مــن إنشــاء مراكــز إدارة األزمــات والكــوارث  هــو مباشــرة الحــدث وقــت 
حدوثــه  ، وإيصــال المعلومــات بســرعة لصاحــب الّصالحّيــة الّتخــاذ القــرار بصفــة عاجلــة ، 
وتوجيــه الجهــات المعنّيــة لتالفــي تطــّورات تبعــات الحــدث وقــت حدوثــه  ، ووأد الكارثة 

قبــل تفاقمهــا.

عقيد / سعود بن طامي الغامدي
مدير مركز إدارة األزمات والكوارث بإمارة منطقة مّكة المكّرمة

6
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الواحة في أرقام
انجازات المعهد في 12 عام
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انجازات المعهد عام 2020
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الواحة في عين اإلعالم

 جامعة أّم القرى تطلق 
الّدبلوم الّتنفيذّي في 

الجودة والّتمّيز في اإلعالم 
واالّتصال المؤّسسّي

تطلــق  القــرى  أّم  جامعــة 
ُبعــد  عــن  ــا  تنفيذيًّ دبلوًمــا 
ــي إدارة  ــالم ف ــول دور اإلع ح

. األزمــات 

تطلــق  القــرى  أّم  جامعــة 
برامجهــا المدفوعــة للّدراســات 
ــّي  ١٤٤2هـــ  ــام الّدراس ــا للع العلي
، وتشــمل أكثــر مــن ١00 برنامــج 
بيــن  مــا  متخّصــص  أكاديمــّي 
والماجســتير  الّدبلــوم  درجــة 

والدكتــوراة.

القــرى  أّم  جامعــة  تطلــق 
العليــا  الّدراســات  برامــج 

. عــة فو لمد ا

تطلــق  القــرى  أّم  جامعــة 
للّســياحة  »رفــادة«  مركــز 
والّضيافــة ، وتوقــع مذكرتْي 
ــدة . ــات رائ ــع جه ــاون م تع

جامعة أّم القرى تطلق 
دبلوًما في الجودة والّتمّيز 

الّرياضّي.

https://www.spa.gov.sa/2092933
https://www.youtube.com/watch?v=-dfkOvTEcz8&feature=youtu.be
https://twitter.com/SPAregions/status/1280239247606366209?s=20 
https://sabq.org/4fbBVj
https://twitter.com/uqu_edu/status/1286362308223041536?s=20 
https://www.al-madina.com/ampArticle/700949
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الواحة في عين اإلعالم

 توقيــع اّتفاقّيــة تعــاون مشــترك 
المطاعــم  جمعّيــة  بيــن 
وجامعــة  قــوت«   « والمقاهــي 
الّتبــادل  لتحقيــق  ؛  القــرى  أّم 
فــي  والعلمــّي  المعرفــّي 
الّتعليمّيــة  الخدمــات  مجــال 
ــة والخدمــات االستشــارّية  والبحثّي

. يبّيــة ر لّتد ا و

البحــوث  معهــد  اعتمــاد 
ــد  ــن المعه ــرى( م بـــ)أّم الق
.IC البريطانــّي لالستشــارات

8 شهادات عالمّية 
للحاصلين على  : )الّدبلوم 

الّتنفيذّي إلعداد القادة في 
الّسياحة والّضيافة( بـجامعة 

أّم القرى.

المشــرف  ســعادة  حديــث 
فــي  رفــادة  مركــز  علــى 
برنامــج :) صباحكــم أجمــل( 
إطــالق  عــن  تقريــر  و   ،
ــة  ــياحة والّضياف ــوم الّس دبل
أّم  بجامعــة  العالمّيــة 

. ى لقــر ا

توّقــع  القــرى  أّم  جامعــة 
المهنــي  للّتطويــر  عقــًدا 
مــع  بالّتوظيــف  ّالمنتهــي 

. »هــدف« 

وكيــل معهــد البحــوث والّدراســات 
أســره  فيصــل  د.  االستشــارّية 
مقــااًل  مّكــة   لصحيفــة  يكتــب 
اســتطاعت  كيــف   (: بعنــوان 
كورونــا  آثــار  تجــاوز  الّســعودية 
.  ) العالمــّي  المشــهد  وتصــّدر 

https://twitter.com/Qoot_KSA/status/1313477580004175873?s=20
https://uqu.edu.sa/App/News/84730
https://uqu.edu.sa/App/News/86137
https://twitter.com/Riyadh_Radio/status/1324242545023614976?s=20
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1330904905406668800?s=20
https://twitter.com/MediaCenterUQU/status/1331630191064576002?s=20


24

انطباعات العمالء
ــه  ــّي وإدارت ــال المؤّسس ــالم واالّتص ــي اإلع ــز ف ــودة والّتمّي ــوم الج ــة دبل ــل لطلب ردود الفع

ــات  لألزم

»بنهايــة العــام الهجــرّي الّســابق ١٤٤١هـــ وللــه الحمــد يتحّقــق إنجــاز الّدبلــوم الّتنفيــذّي 
فــي الجــودة والّتمّيــز فــي اإلعــالم واالّتصــال المؤّسســّي وإدارتــه لألزمــات ، وأتشــّرف بــأن 
ــذي قّدمــه عمالقــة  ــرّي اّل أكــون مــن أولــى الّدفعــات اّلتــي تتخــّرج مــن هــذا الّدبلــوم الّث

جمعــوا بيــن الجــودة واإلعــالم«

 أسامة بن سلمان
متدّرب في دبلوم الجودة و الّتمّيز في اإلعالم و االّتصال المؤّسسّي و إدارته لألزمات.

ا ألصحاب السعادة المدّربين وكّل من ساهم في الّتخطيط والّتنفيذ للّدبلوم« »ممتٌن جدًّ

 مجدي الّصبيحّي 
متدّرب في دبلوم الجودة و الّتمّيز في اإلعالم واالّتصال المؤّسسي ّوإدارته لألزمات. 

»بفضــل هللا أتممنــا الحصــول علــى دبلــوم الجــودة والّتمّيــز فــي اإلعــالم واالّتصــال 
ــس  ــوم ينعك ــذا الّدبل ــرى . ه ــة أًم الق ــن جامع ــّدم م ــات ، المق ــه لألزم ــّي وإدارت المؤّسس
علــى شــخصّيتنا وعملنــا المهنــّي والمؤّسســّي فــي إداراتنــا ومنّظماتنــا مــن حيــث تطبيق 
ــالم  ــم لإلع ــّي المنّظ ــل المؤّسس ــي العم ــة ف ــات والحوكم ــز ، إدارة األزم ــودة، الّتمّي الج

ــالم« ــي اإلع ــز ف ــودة والّتمّي ــفراء للج ــنكون س ــد س ــال ، وبالّتأكي واالّتص

محّمد الّرزقي
. mbc متدّرب في دبلوم الجودة والّتمّيز في اإلعالم واالّتصال المؤّسسّي وإدارته لألزمات والمراسل الّصحفّي في قناة

ــزه علــى مجــال  ــه وموضوعــه ، وزاد مــن تفــّرده تركي ــًزا فــي مضمون ــا ممّي » كان دبلوًم
ــك  ــة الّتدريــس فــي جامعــة أّم القــرى ، وكذل ــة مــن أعضــاء هيئ اإلعــالم ، ومشــاركة نخب
بعــض خبــراء الجــودة ورّوادهــا فــي المملكــة . شــكًرا لــكّل مــن ســاهم فــي إنجــاح هــذا 

ــد األكــوع« ــوم ، وأخــّص الّدكتــور الفاضــل خال الّدبل

 د. جارح المرشدّي 
متدّرب في دبلوم الجودة و الّتمّيز في اإلعالم و االّتصال المؤّسسّي و إدارته لألزمات . 

https://twitter.com/OSama_BS/status/1296489907087724544?s=20
https://twitter.com/majdialsubayhi/status/1296555819673288704?s=20
https://twitter.com/ICRSUQU/status/1298915997546672132?s=20
https://twitter.com/jarehfares/status/1296724360569458689?s=20
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اإلعالنات
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يتخّصــص هــذا الجــزء مــن الّنشــرة فــي 
عــرض معلومــات عاّمــة عــن أهــّم الّشــركات 
معلومــات  عــرض  تــّم  وقــد   ، العالمّيــة 
ــي  ــدد الّثان ــي الع ــزي ف ــركة ماكين ــن ش ع
فــي  االستشــارّية  بوســطن  ومجموعــة   ،
العــدد الّثالــث . وســيتّم فــي هــذا العــدد 
شــركة  عــن  عاّمــة  معلومــات  تقديــم 

. )Accenture(لاستشــارات  أكسنتشــر 

البداية 

)Accenture( أكسنتشــر  شــركة  تأّسســت 
أندرســن  )مــن    ،  1989 عــام  لاستشــارات 

. لاستشــارات( 

 

المقّر 

دبلن ، أيرلندا .

 اإليرادات:  

34.85 مليار دوالر  .)2017(

الموّظفون: 

130.000 فــي  435.000 )2018(، بمــا فــي ذلــك 
الهنــد .

الخدمات  

الّرقمّيــة  واالســتراتيجّيات  االستشــارات 
. والعملّيــات  والّتكنولوجيــا 

ثقافة العمل 

ــزة  ــز شــركة Accenture بالقيــادة الممّي تتمّي
؛ اّلتــي تدعــم الموّظفيــن ، وتســاعد علــى 
ــي  ــا تعان ــع . ولكّنه ــل ممت ــكان عم ــق م خل
مــن بعــض الّروتيــن الّناجــم عــن الحجــم الكبيــر 

ــة . للمنّظم

لمحة عن الّشركة 

مــن  يأتــي  المفتــرض  )االســم  أكسنتشــر   
 941 اســتثمرت   ”Accent on the future“
ــر  ــب وتطوي ــي تدري ــام 2016 ف ــون دوالر ع ملي
الّتنــّوع  زيــادة  إلــى  . وتهــدف  الموّظفيــن 
فــي مــكان العمــل ، وتخّطــط لتحقيــق تــوازن 
كامــل بيــن الجنســين بحلــول عــام 2025 . وفي 
عــام 2016، كان 40 بالمائــة مــن موّظفيهــا مــن 
الّنســاء . وكجــزء مــن مبــادرة اجتماعّيــة قــام 
 Skills برنامــج  بتنفيــذ   Accenture موّظفــو 
ــذي ســيعّزز مهــارات العمــل  to Succeed ، اّل

ــم . ــول العال ــخص ح ــن ش ــة مايي ــى ثاث إل

نافذة على سوق االستـــــــشارات العالمّية
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أكسنتشر
Accenture PLC

معلومات عاّمة
1989 الّتأسيس

الّنوع  Andersen Consulting شركة عاّمة باسم 

دبلن،   أيرلندا المقر الّرئيس

www.accenture.com موقع الويب

المنظومة االقتصادّية
 اإلدارة االستراتيجّية ،االستشارات، الخدمات الّرقمّية،

الخدمات الّتقنّية، العمليات الّتجارّية ، خدمات وحلول الخدمات

الخدمات المهنّية
الخدمات الّتقنّية الّصناعة

في جميع أنحاء العالم مناطق الخدمة

أهّم الّشخصّيات
بيير نانترم

رئيس مجلس اإلدارة & المدير الّتنفيذي~ المدير الّتنفيذّي

)2016( 394,000 الموّظفون

اإليرادات والعائدات

34.79 مليار دوالر )2016( العائدات

 ACN : الّرمز في بورصة نيويورك البورصة

5.65 مليار دوالر )2016( الّدخل الّتشغيلّي

4.11 مليار دوالر )2016( ربح

20.60 مليار دوالر )2016( األصول

نافذة على سوق االستـــــــشارات العالمّية
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المقاالت
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أهّمّية االبتكار في مجال الّسالمة 
والّصّحة المهنّية لتنمية مستدامة 

للمملكة
  د. علي بن محّمد الّشاعرّي

- عميد معهد البحوث والّدراسات االستشاّرية بجامعة أّم القرى                        
 - عضو معهد المستشارين البريطانّي

  - جامعة أّم القرى

االبتكار في بناء االقتصاد 
المعرفّي والّتنمية 

المستدامة وتطويره .

األعمـــدة  أحـــد  االبتـــكار  يعتبـــر 
نحو  الّريادّي  الّتحّول  الّرئيســـة في 
معرفّي  اقتصـــاد  وتطويـــر  بنـــاء 

 ، المنظور  . مـــن هـــذا  مســـتدام 
يتمّيـــز االقتصاد المعرفـــّي بأمور 
ثالثـــة ؛ أّولهـــا : اعتمـــاده علـــى 
آلّيـــات وطـــرق  االســـتفادة مـــن 

وأســـاليب إنتاج ونشـــر واستخدام 
والّتطّور  الّنمـــّو  فـــي  المعـــارف 
االقتصـــادّي . ثانيهـــا : توظيفـــه 
اإلبـــداع  منظومـــة  مكّونـــات 
وتوجيه  تحديـــد  فـــي  واالبتـــكار 
القيمة  ذات  والّتقنيـــات  المعارف 
أو  االجتماعّيـــة  أو  االقتصادّيـــة 
البيئّيـــة . وثالثهـــا : عملـــه على 
بنـــاء رأس المال الفكـــرّي لضمان 
 . والّتطـــّور  الّنمـــّو  اســـتدامة 
في  الفّعال  دورهـــا  وللجامعـــات 
األمـــور  كّل واحـــدة مـــن هـــذه 

. الّثالثة 

 االبتكار في الّسالمة 
والّصّحة المهنّية

يكتســب االبتــكار بكاّفــة أنواعــه 
المنتجــات  فــي  االبتــكار  ســواء 
أم  العملّيــات  أم  الخدمــات  أم 
كبيــرة  أهّمّيــة  المنهجّيــات 
واجتماعّيــة  اقتصادّيــة  وقيمــة 
ــة ال يمكــن االســتغناء عنهــا  وبيئّي
ــا  ــاة . أّم ــاالت الحي ــة مج ــي كاّف ف
االبتــكار فــي المجــاالت الحيوّيــة 
ــة  ــة المهنّي ــل الّســالمة والّصّح مث

لبنــاء  أساًســا  متطّلًبــا  فيشــّكل 
تنميــة  وضمــان  متيــن  اقتصــاد 
ــارة  ــدر اإلش ــا تج ــتدامة . وهن مس
ــم الفرنســّي  ــاه العال ــى مــا يتبّن إل
مــن  ومجموعــة  دوالن  شــيمون 
مجــال  إّن  حيــث  مــن  الباحثيــن 
المهنّيــة  والّصّحــة  الّســالمة 
نشــاطات  مجموعــة  يتضّمــن 
مشــاركة  تســتدعي   ، معّقــدة 
و  الّتخّصصــات  مــن  العديــد 
ــرّية ،  ــة البش ــاالت ، كالهندس المج
و علــوم الّصّحــة ، و علــوم األوبئــة ، 
و االقتصــاد ، و العلــوم االجتماعّيــة 
المخاطــر  مــن  الحــّد  أو  إلزالــة  ؛ 
أو األمــراض المهنّيــة اّلتــي قــد 
 _ يهتــّم  مجــاٌل  وهــو   ، تحــدث 
كذلــك_ بتوفيــر الّصّحــة الّنفســّية 

. العمــل  فــي  والّرفاهّيــة 

و تمّثــل الّصّحــة والّســالمة والبيئة 
المملكــة  فــي  جوهرّيــة  قيًمــا 
وتشــّدد   . الّســعودّية  العربّيــة 
المملكــة علــى االلتــزام لتحقيــق 
؛  المجــال  هــذا  فــي  رائــد  أداء 
 ، الّتنميــة  اســتدامة  لضمــان 
وتحقيــق أهــداف الّرؤيــة 2030 في 
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ــل  ــرص العم ــالمة ، وف ــر الّس توفي
ــات . ــع القطاع ــي جمي ــة ف الّصّحّي

االقتصــاد  عصــب  يتمّثــل  و 
ــع  ــي تمّت ــتدام ف ــّي المس المعرف
رأس المــال الفكــرّي ، اّلذي تشــّكل 
المــوارد البشــرّية عمــوده الفقرّي 
بالّصّحــة والّســالمة . وعليــه فُيعــدُّ 
ــل  ــاء العم ــر أثن ــن المخاط ــّد م الح
األولوّيــات  أهــّم  مــن  وخارجــه 
عقلّيــة  غــرس  يتطّلــب  وهــو   .
تضــع الّســالمة فــوق كّل اعتبــار 
، والحــرص علــى دمــج الّســالمة 
األعمــال  اســتراتيجّيات  فــي 
 ، األداء  ومقاييــس  والعملّيــات 
وتطبيــق إجــراءات ســالمة صارمــة 
فــي جميــع القطاعــات وأماكــن 
العمــل ؛ مــن أجــل بنــاء ثقافــة 
بصّحــة  تهتــّم  قوّيــة  ســالمة 
ورفاهّيتهــا. البشــرّية  الكــوادر 

تعــّد   ، نفســه  الّســياق  وفــي 
إحــدى  المهنّيــة  الّصّحــة 
المؤّشــرات الّرئيســة لقيــاس قــّوة 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــاد . وم االقتص
تعزيــز  علــى  العمــل  يتوّجــب   ،
ــة  ــات الّصّح ــى ممارس ــز عل الّتركي
المهنّيــة علــى كاّفــة المســتويات 
فــي  مبتكــر  نمــوذج  وتقديــم   ،

الّصّحّيــة. الخدمــات  مجــال 

 األثر االقتصادّي 
واالجتماعّي للّسالمة 

والّصّحة المهنّية

الّدولّيــة  العمــل  منّظمــة  تقــّدر 
الّتمهيــدّي  تقريرهــا  فــي 

ــر  ــابع عش ــّي الّس ــر العالم للمؤتم
ــل ،  ــي العم ــة ف ــالمة والّصّح للّس
اّلــذي نشــر فــي العــام 2005 _أّن 
ــخص  ــون ش ــة 2.2 ملي ــاك قراب هن
فــي العالــم مّمــن یموتــون كّل 
عــام  جــّراء الحــوادث واألمــراض 
ــة ، فــي حيــن یعانــي نحــو  المهنّي
270 مليــون شــخص مــن اإلصابــات 
ــل األمــد  ــر طوي الخطــرة ذات الّتأثي
ــخص  ــون ش ــاب 160 ملي ــا يص ، فيم
تتعّلــق  ألســباب  صّحّيــة  بعلــل 
بالعمــل . إّن هــذه األرقــام الكبيــرة 
ــة  ــة ضخم ــة اجتماعّي ــل ضریب تمّث
مــن المعانــاة بالّنســبة للعّمــال 
وأســرهم . وفضــاًل عــن ذلــك فقــد  
قــدّرت منظمــة العمــل الّدولّيــة 
أّن مجمــوع الّتكاليــف االقتصادّيــة 
والمشــاكل  الحــوادث  لهــذه 
ــن  ــو 4% م ــى نح ــل إل ــة تص الّصّحّي
فــي  المحّلــّي  الّناتــج  إجمالــي 

العالــم .

الّصّحــة  منّظمــة  تشــير  و 
ــة فــي تقريرهــا المفّصــل  العالمّي
حمايــة  عــن   2017 عــام  الّصــادر 
صّحــة العمــال _إلــى أّن مخاطــر 
ــات  ــل اإلصاب ــة ؛ مث ــة معّین مھنّی
والّضوضــاء والعوامــل المســرطنة 
والجســیمات العالقــة فــي الھــواء 
ومخاطــر ھندســة بیئــة العمــل  
ــبء  ــن ع ــًرا م ــزًءا كبی ــّكل ج _ تش
مــن   %  37  : المزمنــة  األمــراض 
 16 و   ، الّظھــر  آالم  حــاالت  جمیــع 
 ، الّســمع  فقــدان  حــاالت  مــن   %
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و 13 % مــن حــاالت داء االنســداد 
الّرئــوّي المزمــن ، و 11 % مــن حــاالت 
الّربــو ، و 8% مــن اإلصابــات، و %9 
مــن ســرطانات الّرئــة، و 2% مــن 
ــاالت  ــن ح ــّدم، و 8% م ــرطانات ال س

. االكتئــاب 

جامعة أّم القرى واالبتكار 
في الّسالمة والّصّحة 

المهنّية

علــى مــدى الّســنوات الماضيــة 
قامــت جامعــة أّم القــرى بوضــع 
فــي  الخاّصــة  اســتراتيجّيتها 
الّتحــّول الّريــادّي ، اّلتــي تهــدف 
إلــى إنشــاء جامعــة مــن الّطــراز 

أدوار  فيهــا  تتكامــل   ، العالمــّي 
الّتعليــم  فــي  الّثالثــة  الجامعــة 
والّتطويــر،  والبحــث  والّتدريــب، 
لضمــان  ؛  والّريــادة  واالبتــكار 
ــؤّدي  ــى ت تنميــة مســتدامة . وحّت
الّتنميــة  فــي  دورهــا  الجامعــة 
مســتوى  علــى  المســتدامة 
المكّرمــة  مّكــة  منطقــة 
ا  أساســيًّ ركًنــا  فــإّن  والمملكــة 
مــن االســتراتيجّية الجديــدة هــو 
ــي  ــم ف ــة الّزخ ــى إدام ــل عل العم
تطويــر المهّمــة الّثالثــة للجامعــة 
ــى  ــة األول ــع المهّم ــا م وتكامله
والّثانيــة ؛ لتقديــم نمــوذج مثالــّي 
. القــرى  أّم  جامعــة  لمســتقبل 

ــد  ــام معه ــال ق ــذا المج ــي ه و ف
البحــوث والّدراســات االستشــارّية 
القــرى  أّم  لواحــة  بالّتأســيس 
الــّذراع  لتكــون  ؛  لالستشــارات 
للجامعــة  والّتقنــّي  المعرفــّي 
ــّي  ــاد معرف ــاء اقتص ــادف لبن اله
وتنميــة مســتدامة . إّن مشــروع 
الواحــة يواكــب رؤيــة المملكــة 
ــد  ــون المعه ــأن يك ــك ب 2030 ؛ وذل
بإنتــاج  ُتعنــى  ريادّيــة  مؤّسســة 
والّتقنيــات  المعــارف  ونقــل  
أهــداف  لتحقيــق  ؛   وتوطينهــا 
للمملكــة  المســتدامة  الّتنميــة 
واقتصــاد  مجتمــع  بنــاء  فــي 
معرفــّي . و لقــد حــّدد المعهــد 
مجموعــة مــن األهــداف  يأتــي 
إنشــاء  هــدف  مقّدمتهــا  فــي 
تحّتيــة متكاملــة  بنيــة  وتطويــر 
ــّد  ــكار .و يع ــم االبت ــزة لدع ومتمّي
مركــز الّســالمة وإدارة و المخاطــر 

األركان  أحــد  »ســيف«  واألزمــات 
؛  القــرى  أّم  لواحــة  األساســّية 
مّنــا  إيماًنــا  تأسيســه  تــّم  حيــث 
بأهّمّيــة االبتــكار فــي الّســالمة 
لضمــان  المهنّيــة  والّصّحــة 
اســتدامة الّتنميــة . و تــّم تصميــم 
ــاء  ــيف« بن ــز »س ــتراتيجّية مرك اس
ــتملت  ــعة اش ــة موّس ــى دراس عل
الّســالمة  واقــع  بحــث  علــى 
المملكــة  فــي  والمخاطــر 
الّســوق  وتحليــل   ، الخليــج  ودول 
الّســعودّي ، واالّتجاهــات العالمّيــة 
والّســالمة  األمــن  مجــال  فــي 

. المخاطــر  وإدارة 

ــتراتيجّية  ــداف االس ــّكل األه و تش
لمركــز »ســيف« فــي مجملهــا 
ابتــكار  لمركــز  واعــدة  بدايــة 
متطــّور فــي الّســالمة والّصّحــة 
ــة ، و يأتــي علــى هامتهــا  المهنّي
ــي  ــرّي ف ــال البش ــر رأس الم تطوي
المركــز بمــا يخــدم جهــود االبتــكار 

ــوّي .  ــال الحي ــذا المج ــي ه ف

أّمــا الهــدف الّثانــي فيتمّثــل فــي 
وفــق  المركــز  خدمــات  تقديــم 
 ، العالمّيــة  الممارســات  أفضــل 
وتشــمل خدمــات المركــز تطويــر 
حلــول ابتكارّيــة فــي نطــاق البحــث 
والّتطويــر واالستشــارات والّتدريــب 
لتلّبيــة احتياجــات البيئــة المحّلّيــة . 
أّمــا الهــدف الّثالــث فيتمّثــل فــي 
عقــد شــراكات اســتراتيجّية فاعلــة 
ــتدام ؛  ــّو مس ــق نم ــًرا تحقي . وأخي
ُيمّكــن المركــز مــن الّتوّســع فــي 

ــطته. أنش
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تطوير منظومة 
الّتفويج

أ.د / عماد بن عبد الّرّزاق فلمبان
مدير مكتب تقنيات إدارة الحشود لالستشارات

مقّدمة :

العربّيــة  المملكــة  تســّخر 
الكاملــة  طاقاتهــا  الّســعودّية 
مــن  الّرحمــن  ضيــوف  لخدمــة  ؛ 
الحّجــاج و المعتمريــن ، و تهيئــة 
الّســبل لرحلــه جميلــة و آمنــة لهــم 
ــة 2030  ــة المملك ــت رؤي ــد نّص .  وق
ــاّج و  ــون ح ــتضافة 30 ملي ــى اس عل
ــي  ــام 2030 . و تأت ــول ع ــر بحل معتم
رأس  علــى  الّتفويــج  منظومــة 
وزارة  حرصــت  اّلتــى  األولوّيــات 
تطويرهــا  علــى  والعمــرة  الحــّج 
للوصــول إلــى أهــداف الّرؤيــة . و 
منظومــة  فــى  الّتفويــج  يعــّرف 
ــاج  ــال الحّج ــب انتق ــه ترتي ــّج بأّن الح
ــرى   ــى أخ ــة إل ــن نقط ــه م وتنظيم
ألداء مناســكهم بمــا يتوافــق مــع 
رغباتهــم الّشــرعّية ؛ و لذلــك فهــو 
عبــارة عــن منظومــة تنّقــل و حركة 
الكثيــرة  المختلفــة  الّنقــاط  بيــن 
ــام   ــد ق ــّج . و ق ــة الح ــى منظوم ف
ــب  ــة_ مكت ــد و المّن ــه الحم _ ولل
بمعهــد  الحشــود  إدارة  تقنيــات 
البحــوث و الّدراســات االستشــارّية 

ــع  ــاون م ــروعين بالّتع ــذ مش بتنفي
وزارة  بوكالــة  الّتفويــج  وحــدة 
الحــّج  لشــؤون  العمــرة  و  الحــّج 
ــّج  ــج للح ــة الّتفوي ــر منظوم لتطوي
؛ و ذلــك عــن طريــق مشــروعين 
استشــارّيين بمســّمى : » تطويــر 
للّتفويــج  الّشــاملة  المنظومــة 
و   ،  « الحــّج  مراحــل  كامــل  فــى 
الّتفويــج  منظومــة  تشــغيل   «
لموســم 1441 و 1442 ه«. و فيمــا 
يلــي ملّخــٌص ألبــرز اإلنجــازات التــى 
ــروعين : ــن  المش ــى هذي ــت ف كان

 

عملّيات الّتفويج : 

ــج و  ــة الّتفوي ــك منظوم ــّم تفكي ت
الحركــة المعّقــدة فــى موســم 
ــى  ــة _إل ــة علمّي ــّج _ بمنهجّي الح
ــة   ــّمى بعملّي ــرة تس ــدات صغي وح
تفويجّيــة ؛ و تتكــّون كّل عملّيــة 
تفويجّيــة  مــن نقطــة انطــالق و 
نقطــة وصــول و مســار للحركــة 
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ــّم  ــد ت ــن . و ق ــذه الّنقطتي ــن ه بي
الّتفويجّيــة                           العملّيــات  تقســيم 
أصنــاف  أربعــة  إلــى   )  1 شــكل   (
المشــاعر   : هــي  و  ؛  رئيســة 
المقّدســة ، بيــن المــدن ، داخــل 
 . ، القــدوم و المغــادرة  المدينــة 

و تــّم الّتركيــز خــالل المشــروعين 
المشــاعر  عملّيــات  علــى 
العملّيــات  هــى  و  ؛  المقّدســة 
منــذ  تبــدأ  اّلتــى  الّتفويجّيــة 
انتقــال الحّجــاج مــن مســاكنهم 
فــى مّكــة إلــى مشــعر منــى يــوم 

شكل 1: تقسيم العملّيات الّتفويجّية

شكل 3 : اإلطار العلمّي للمنظومة  الّشاملة للّتفويج

والجديــر بالّذكــر أّنــه مــن الممكــن 
ــى  ــا ف ــا الحًق ــتها و تطويره دراس

  . مشــاريع أخــرى 

اإلطار العملّي 
للمنظومة الّشاملة 

للّتفويج :

اســتخدام  و  العمــل  لتأطيــر 
األســاليب العلمّيــة فــى تطويــر 
المنظومــة تــّم ابتــكار إطــار عمــل 

اإلطــار إلــى 5 مســتويات ؛ بدايــة 
مــن الّتخطيــط ) P ( قبــل الموســم 
 O + M ( ثــّم الّتشــغيل و المراقبــة ،
 ) A ( أثنــاء الموســم ، ثــّم الّتحليــل )
و الّتطويــر       ) D ( بعــد الموســم . 
و هنــاك إطــار آخــر داخــل مســتوى 
الجهــات  يربــط  ؛  الّتخطيــط 
المشــاركة مــع ممكنــات العملّيــة 
الخطــط  إلصــدار  الّتفويجّيــة 
ــة  ــم العملّي ــى تنّظ ــة اّلت الّتفويجّي

خــاّص   Framework Architecture
ــع  ــّم جمي ــج يض ــة الّتفوي لمنظوم
الجهــات  و  العمــل  مســتويات 
المؤّثــرة  العوامــل  و  المشــاركة 
فــى منظومــة الّتفويــج ) شــكل 
2 ( ، و تــّم تخصيــص إطــار محــّدد 
بســبب  تفويجّيــة  عملّيــة  لــكّل 
الخصوصّيــة و طبيعــة االختــالف 
بيــن كّل عملّيــة أخــرى . و  تنقســم 
هــذا  فــى  العمــل  مســتويات 

الّترويــة و حّتــى رجوعهــم مــّرة 
أخــرى إلــى مّكــة بعــد االنتهــاء 
ــر  ــر أكث ــّم حص ــد ت ــّج . وق ــن الح م
مــن 200 عملّيــة تفويجّيــة ممكنــة 
ــرى ،  ــى أخ ــة إل ــن نقط ــة م للحرك
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تشــغيلها  طريقــة  و  الّتفويجّيــة 
فــى الموســم شــكل ) 3 (.

مســتوى  فــى  يوجــد  حيــث 
يربــط  دائــرّي  شــكٌل  الّتخطيــط  
الجهــات  جميــع  يصّنــف  و 
ــا  ــد مهّماته ــع تحدي ــاركة م المش
و مســؤولّياتها فــى كّل عمّليــة 
علــى حــده . إضافــة إلــى ذلــك فقد 
الّرئيســة  المكّونــات  تحديــد  تــّم 
للعملّيــة  الّتشــغيلّية  للبيئــة 
الّتفويجّيــة علــى الّنحــو الّتالــي :  
البنيــة الّتحتّيــة ، و إدارة الحركــة 
و   ، الّنســك  أداء  و   ، الّتقنيــة  و   ،
العوامــل االقتصادّيــة . و يهــدف 
هــذا اإلطــار إلــى تنظيــم األدوار 
بيــن الجهــات المشــاركة و معرفــة 
ــات  ــى الخدم ــب عل ــرض و الّطل الع
أنمــاط  و  الّتحتّيــة  الُبنــى  و 
المتوّقــع  المخــرج  و   . الحركــة 
المرحلــة هــو خّطــة  مــن هــذه 
ــات  ــن الجه ــة بي ــغيلّية تكاملّي تش
، و تفصيلّيــة بجميــع المتطّلبــات 
يتــّم  كذلــك  و   . اإلمكانّيــات  و 
ــة و  ــغيل  الخّط ــات لتش ــدار آلّي إص
مراقبتهــا و تقييمهــا و تطويرهــا 
و  المثالــّي  الّتشــغيل  لضمــان  ؛ 

. الجهــات  كّل  بيــن  الّتكاملــّي 

و يقتصــر دور وحــدة الّتفويــج أثنــاء 
تنفيــذ   مراقبــة  علــى  الموســم 
الخّطــة و  قيــاس مؤّشــرات األداء ؛ 
ليتــّم تقييم أداء الخّطــة الّتكاملّية 
ــادة  ــده . و لزي ــم وبع ــاء الموس أثن
ــن  ــد م ــذ العدي ــّم تنفي ــة ت الفعالّي
أداء  لقيــاس  ؛  الّتقنّيــة  األدوات 

أداء  قيــاس  و   ، الخّطــة  تنفيــذ 
ــذ  ــى الّتنفي ــاركة ف ــات المش الجه
و االلتــزام بــه . و هــذا ما ســنتحّدث 
؛   القادمــة  الفقــرات  فــى  عنــه 
ــم  ــّم تقيي ــم يت ــد الموس ــه بع فإّن
ــة ، و  ــم الخّط ــرات ،  و تقيي المؤّش
ــر مــا  ــزام بهــا ، و تطوي مــدى االلت
يلــزم تطويــره للمواســم القادمــة .

برامج الّتفويج في الحّج :

ــج  ــة : » برام ــر منهجّي ــّم تطوي ت
برامــج  وهــي  ؛    « الّتفويــج 
حركّيــة  و  ومكانّيــة  زمانّيــة 
تحّقــق االســتفادة القصــوى و 

 : مــن  المثلــى 

الفقهّيــة  المذاهــب  أقــوال   •
المختلفــة  و المعتمــدة فــى أداء 

الّشــعائر  . 

• الّطاقــات الّتشــغيلّية القصــوى 
المتاحــة:  الّتحتّيــة  الُبنــى  مــن 
)أماكــن اإلقامــة ،  وســائل الّنقــل ، 
مســارات الحركــة .. إلــخ ( ؛ لتحقيــق 
أقصــى رغبــات للحّجــاج فــى أداء 
ــرعّي  ــول الّش ــب الق ــعائر حس الّش
المعتمــد لديــه . و قــد تــّم تطويــر 
21 برنامًجــا للّتفويــج خــالل موســم 
فئــات  معظــم  تناســب  الحــّج 
الحّجــاج ؛ حيــث تــّم تطويــر هــذه 
البرامــج حســب المنهجّيــة الّتاليــة:

ــة  ــص الفقهّي ــل الّرخ ــداد دلي • إع
الفقهّيــة  األقــوال  و  للمذاهــب 

المعمــول بهــا فــى العالــم .

ــي  ــة اّلت ــث العلمّي ــار المباح • اختي
الّرخــص  دليــل  عليهــا  يترّكــز 
الفقهّيــة ، و بيــان حكــم الّتكليــف 
ــال  ــن أفع ــل م ــكّل فع ــه ل و درجت
 – واجــب   – ركــن   ( الحــّج  نســك 

ســّنة( .

• تحديــد نســب الحّجــاج لــكّل قــول 
و مذهــب ضمــن موســم الحــّج .

• إعــداد مخّطــط األماكــن الحرجــة 
طيلــة الموســم .

الّرغبــات  فــى  الّتنــّوع  مراعــاة   •
و   ، الحّجــاج  مختلــف  لــدى 
الخصوصّيــة بلجــان الحّجــاج كذلــك .

الّتشــغيلّية   الكفــاءة  زيــادة   •
المقّدســة  المشــاعر  و  لألماكــن 
علــى  الّتنــاوب  خــالل  مــن  ؛ 

. مها ا ســتخد ا

جداول الّتفويج لمحّطات 
القطار و منشأة الجمرات :

إلــى  الّتفويــج  عملّيــة  تعتبــر 
و   أعقــد   الجمــرات مــن  منشــأة 
أهّمّيــة  الّتفويــج  أكثــر عملّيــات 
ادارة  و  الّتفويــج  فــى منظومــة 
الحشــود . وقــد قــام فريــق العمــل 
االستشــارّي بتصميــم خوارزمّيــة 
حــاّج   مليونــْي  تفويــج  لجدولــة   ،
منشــأة  إلــى  مخّيماتهــم  مــن 
األقــدام  علــى  مشــًيا  الجمــرات 
؛ لضمــان عــدم حصــول تزاحــم و 
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اختناقــات فــى مســارات الحركــة 
تقــوم  و   . ُمنــى  مشــعر  داخــل 
رغبــات  بمواءمــة  الخوارزمّيــة 
ــغيلّية  ــات الّتش ــع الّطاق ــاج م الحّج
لمســارات الحركــة ؛ لتحقيــق أكبــر 
نســبة مــن رغبــات الحّجــاج فــى 
رمــي الجمــرات . وقــد عمــل نظــام 
إلكترونــّي خــاّص بجمــع البيانــات 
الخاّصــة بالجــداول ، و إنشــاء جداول 
و  المســارات  تحديــد  و  الّتفويــج 
مــن ثــّم توزيعهــا علــى مكاتــب 
اســتقبال  كذلــك  و   ، الخدمــة 
ــح  ــداول . و يوّض ــر الج ــات تغيي طلب
الّشــكل الّتالــي نموذًجــا لجــدول 
أحــد مكاتــب الخدمــة الميدانّيــة 

. الّتشــريق  ألّيــام 

البوابــة اإللكترونّيــة للمنظومــة 
الّشــاملة للّتفويــج :

اإلدارّيــة  العملّيــات  ألتمتــة 
لمنظومــة الّتفويــج قــام فريــق 
ــة  ــة إلكترونّي ــر بّواب ــل بتطوي العم
تكــون قاعــدة بيانــات ضخمــة لــكل 
ــة ،  ــات الّتفويجّي ــق بالعملّي ّمايتعّل
و تســهم فــى تنفيــذ العديــد مــن 
ــة فــى  ــة و الفّنّي اإلجــراءات اإلدارّي
إدارة منظومــة الّتفويــج ؛ و مــن 

هــذه الوظائــف :

• قاعــدة بيانــات رقمّيــة لجميــع 
العملّيــات الّتفويجّيــة و تعريفاتهــا  
و  االنطــالق  أماكــن  ترميــز  و 

. المســارات  و  الوصــول 

ــات  ــة للجه ــات رقمّي ــدة بيان • قاع
و  تعريفاتهــا  و  المشــاركة 
تقــوم  اّلتــى  األدوار  و  المهــام 
بهــا و المتطّلبــات اّلتــى تحتاجهــا ؛ 
. بهــا  المنوطــة  األدوار  إلتمــام 

ــى  ــة للُبن ــات جغرافّي ــدة بيان • قاع
بالعلمّيــات  المرتبطــة  الّتحتّيــة 

. الّتفويجّيــة 

ــب  ــة لمكات ــات رقمّي ــدة بيان • قاع
الحّجــاج  رغبــات  و  الحــّج  شــؤون 
الّشــرعّية فــى أداء مناســك الحــّج .

ــب  ــة لمكات ــات رقمّي ــدة بيان • قاع
الخدمــة الميدانّيــة و مؤّسســات 

الّطوافــة .

لتحديــد  الّتفاعلّيــة  الخرائــط   •
تصويــر  و  مراجعــة  و  المســارات 

. مكانّيــة  الجيــو  البيانــات 

• إنشــاء جــداول الّتفويــج لمنشــأة 
ــاء  ــار بن ــات القط ــرات و محّط الجم
و  الجدولــة  خوارزمّيــات  علــى 

. الحشــود  إدارة  مفاهيــم 

• إنشــاء االســتبانات اإللكترونّيــة 
الجهــات  مــن  البيانــات  لجمــع 
و  المســتفيدة  و  المشــاركة 

. البعثــات  شــؤون  مكاتــب 
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موسم الحج االستثنائي 
1441 موسم الحّج 

االستثنائّي 1441هـ

فــي ظــّل اســتمرار جائحــة كورونــا 
ــي  ــدوى ف ــي الع ــورة تفّش ، وخط
البشــرّية  والحشــود  الّتجّمعــات 
 ، العالــم  دول  بيــن  والّتنّقــالت   ،
ــا  وازديــاد معــّدالت اإلصابــات عالميًّ
ــة  ــة المملك ــّررت حكوم ــد ق _فق
الّرشــيدة إقامــة حــّج عــام 1441 هـــ 
للّراغبيــن  ا  جــدًّ بأعــداد محــدودة 
ــف  فــي أداء مناســك الحــّج لمختل
الجنســّيات مــن الموجوديــن داخــل 
علــى  حرًصــا  وذلــك  ؛  المملكــة 
آمــن  بشــكل  الّشــعيرة  إقامــة 
متطّلبــات  يحّقــق  وبمــا   ، ــا  صّحيًّ
االجتماعــّي  والّتباعــد  الوقايــة 
الــاّلزم لضمــان ســالمة اإلنســان 
هــذه  مهــّددات  مــن  وحمايتــه 
لمقاصــد  وتحقيًقــا   ، الجائحــة 
الّشــريعة اإلســالّمية فــي حفــظ 
 ، هللا  بــإذن  البشــرّية  الّنفــس 
ــم  ــى عودته ــاج  حّت ــالمة الحّج وس

إلــى مدنهــم .

و قــام فريــق العمــل بالمســاهمة 
ــاح  ــى إنج ــاركة ف ــة و المش الفاعل
ــام 1441 هـــ ،  ــتثنائّي لع ــّج االس الح
ــى  ــاركة عل ــتملت المش ــد اش و ق
عــّدة أمــور أســهمت بشــكل كبيــر 

فــي إنجــاح الموســم ؛ وهــي : 

• الّتخطيــط المســبق والّتشــغيل 
الموســم  أثنــاء  المراقبــة  و 

. الّتفويجّيــة  للعملّيــات 

• تطبيــق مفهــوم البرامــج التــى 
تــّم ترميزهــا باأللــوان المختلفــة 
علــى األعــداد االســتثنائّية للحّجــاج 

.

• جدولــة األفــواج فــي كّل عملّيــة 
ــّي  ــّي تقن ــام تكامل ــة بنظ تفويجّي
الكثافــة  تنظيــم  فــي  يســهم 

البشــرّية .

و  الّدخــول  مســارات  تخطيــط   •
الّطــواف والحركــة وتنفيذهــا ، و 
ــرام ،  ــجد الح ــل المس ــار داخ االنتظ

ومــن ثــّم الخــروج .

البيانــات  لجمــع  نظــام  تنفيــذ   •
ــل فــى  ــة الّتنّق ــة ؛  لمراقب الّلحظّي
والّتأّكــد   ، الّتفويجّيــة  العملّيــات 

مــن كفاءتهــا .

البيانــات   تحليــل  نظــام  تنفيــذ   •
الّتقاريــر  إصــدار  و   ، وعرضهــا 
و  األفــواج  حركــة  عــن  الّلحظّيــة 
إتمــام العملّيــات الّتفويجّيــة اّلتــي 
ــد  ــرز فــي الّتأّك ــدور األب كان لهــا ال
والتطبيــق  العمــل  جــودة  مــن 

. الميدانــّي 

ــر  ــدار الّتقاري ــي إص ــاركة ف • المش
لموســم  الختامّيــة  و  الّنهائّيــة 
الحــّج االســتثنائّي لعــام 1441 هـــ  .
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الّتخطيط الحضرّي ، و تأثيره على 
حركة الّنقل داخل المدن .

د / حسن بن  يوسف طّيب
أستاذ هندسة الّنقل و المرور المساعد

.المديــر الّتنفيــذّي لمعهــد إدارة المشــاريع بالمنطقــة الغربّيــة و الجنوبّيــة بالمملكــة 

لقــد أجريــت الكثيــر مــن األبحــاث 
الّتخطيــط  تأثيــر  ارتبــاط  حــول 
الحضــرّي علــى ســلوك المجتمــع 
و أنمــاط الّتنقــل داخــل المــدن . و 
ــات  ــذه الّدراس ــج ه ــى نتائ ــاء عل بن
مــن  الكثيــر  تعمــل  وأهّمّيتهــا 
ــر  ــى إنشــاء معايي ــم عل ــدان العال بل
لتحســين  سياســات  و  وأنظمــة 
ــة ؛ بهــدف  ــة الحضرّي أنمــاط الّتنمي
تقليــل االعتمــاد علــى المركبــات 
اســتخدام  وتبّنــي   ، الخاّصــة 
ــجيع  ــاّم ،  و الّتش ــل الع ــائل الّنق وس
الّدراجــات الهوائّيــة  علــى ركــوب 
والمشــي . و لقــد تــّم توجيــه الكثير 
ــّو  ــة نم ــو معالج ــام نح ــن االهتم م
الّدفــع  خــالل  مــن  الّنقــل  حركــة 
الّتنميــة  أنمــاط  اســتخدام  نحــو 
ــر  ــد الّتقاري ــث تؤّك ــتدامة ؛ حي المس
بــأّن العودة إلــى اســتخدام الّدّراجات 
بوصفــه  والمشــي  الهوائّيــة 
وســيلة للّتنّقــل سيســاعدان بشــكل 
االنبعاثــات  تقليــل  علــى  كبيــر 
الّصــادرة فــي الجــو ّالّناتجــة عــن 
الخاّصــة  المركبــات  اســتخدام 
فــرص  تقليــل  الــى  باإلضافــة   ،

. بالّســمنة  اإلصابــة 

البــّد  أن تكــون عملّيــة الّتخطيــط 
مصّممــة  للمــدن  الحضــرّي 
يســاعد  جــّذاب  و  متمّيــز  بشــكل 
مــن  األهــداف  تحقيــق  علــى 
تنّقــل  أنمــاط  اســتخدام  خــالل 
مختلفــة . ومــن األدّلــة القائمــة 
علــى البحــث حــول تأثيــر الّتخطيــط 
الحضــرّي علــى ســلوك الّســفر و 
ــت  ــد أثبت ــدن فق ــل الم ــل داخ الّتنّق
المتراّصــة  المــدن  أّن  الّدراســات 
أو مــدن المســافة القصيــرة ذات 
المســاحات العمرانّيــة و الكثافــة 
خطــوة  هــي  األكبــر  الّســكانّية 
األمــر  يتعّلــق  عندمــا  لألمــام 
ــة  ــا مرتبط ــث إّنه ــتدامة ؛ حي باالس
عالــي  وتنّقــل  ســفر  بأنمــاط 
الكربــون،  ومنخفــض  الكفــاءة 

المناطــق  هــذه  ففــي 
يميــل  المرافــق  متنّوعــة 
اســتخدام  إلــى  الّســكان 
المشــي و ركــوب الّدراجــات 
أقــّل  اســتخدام  مــع 
بينمــا  الخاّصــة  للمركبــات 
اّلذيــن  األشــخاص  أظهــر 
امتــداد  علــى  يعيشــون 
عكــس  المــدن  ضواحــي 
ذلــك تماًمــا ؛ ألنهــا  تســتغرق وقًتا 
الوجهــات   إلــى  أطــول للوصــول 
فبعــض طــرق الّنقــل الجماعــّي 
ــل  ــي مث ــا ف ــة اقتصاديًّ ــر مجدي غي
الــى  إضافــة   . المواقــف  هــذه 
الّتنميــة  تكــون  أن  ذلــك فيجــب 
الّتكّيــف  علــى  قــادرة  الحضرّيــة 
ــالل  ــن خ ــة م ــرات الجوّي ــع الّتغّي م
ــل  ــاخ مث ــر المن ــاوف تغّي ــج مخ دم
هطــول األمطــار ، و درجــات الحرارة 
مــن  ؛  الحضــرّي  الّتخطيــط  فــي 
خــالل الّنقــل الحضــرّي المقــاوم 
إلــى  الّتحــّول  تجّنــب  و   ، للمنــاخ 
الّنقــل كثيــف االنبعاثــات ، وهــذا 
مــن ناحيــة . و مــن ناحيــة أخــرى 
فالبــّد أن نــدرك أهّمّيــة الّســماح 
ــة  ــق بأنظم ــا يتعّل ــل فيم بالّتكام
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تخطيًطــا  تتطّلــب  اّلتــي  الّنقــل 
؛  األراضــي  الســتخدامات  جّيــًدا 
الّزحــف  احتــواء  يتــّم  فعندمــا 
العمرانــّي فإّنــه يفســح المجــال 
لتكامــل خدمــات الّنقــل العــاّم مــن 
الّنقــل  وســائل  اســتخدام  خــالل 
تتيــح  اّلتــي  الوســائط  متعــّددة 
و  بينهــا  الّتنّقــل  للمســتخدمين 
الوصــول لهــا و اســتخدامها بــكّل 
ــر  ــان . و تثي ــر و أم ــهولة و يس بس
ــا هــذاه الموضوعــات الجــدل  دائًم
فــي جميــع المؤتمــرات و المحافل 
يتعّلــق  فيمــا  الّدولّيــة خصوًصــا 
بالجــدوى االقتصادّيــة لمثــل هــذه 
لكّنــه  و   ، المشــاريع  و  الخطــط 
الّتخطيــط  و  الّتفكيــر  مــن خــالل 
علــى المــدى الطويــل نقــول إّن 
الّتخطيــط الحضــرّي الّصحيــح تكون 
نتائجــه دائًمــا إيجابّيــة علــى جميــع 
الّناحيــة  مــن  ســواء  األصعــدة 
ــة ؛ حيــث  ــة أم االقتصادّي االجتماعّي
قّدمــت العالقــة المتبادلــة بيــن 
الّتخطيــط و الّنقــل الحضــرّي بعــض 
المؤّشــرات العملّيــة اّلتــي يســعى 
ــق  ــا لتحقي ــول إليه ــع الوص الجمي
الّتنميــة المســتدامة ، وأوضحــت 
كذلــك العوامــل المؤثــرة اّلتــي 
أخذهــا  و  بهــا  االهتمــام  يجــب 
باالعتبــار لتحقيــق ســلوك تنّقــل 

. مســتهدف 

وقــد شــرعت المملكــة العربّيــة 
ــي  الّســعودّية عــام 2016م فــي تبّن
رؤيــة وطنّيــة طموحــة تســتهدف 
الّتنميــة  إّن  حيــث  ؛  م   2030 عــام 

تعــد  لــم  المســتدامة  الحضرّيــة 
إلزامّيــة  خطــوة  وإّنمــا  خيــاًرا 
بعــض  يلــي  فيمــا  وســنذكر     .
ــت  ــي أطلق ــرى اّلت ــاريع الكب المش

تحقيًقــا لهــذه الّرؤيــة :

مشاريع المترو والّنقل 
العاّم :

المملكــة  رؤيــة  مــع  بالّتزامــن 
لعــام 2030 ، والــحرص علــى تطــّور 
المملكــة العربّيــة الّســعودّية تــّم 
العديــد مــن  تنفيــذ  البــدء فــي 

والمتــرو  العــاّم  الّنقــل  مشــاريع 
بالمملكــة ، وأتــت هــذه المشــاريع 
ــير  ــام ، وتيس ــاكل االزدح ــّل مش لح
عملّيــة الّنقــل مــن مــكان آلخــر 
؛  وخارجهــا  المــدن  داخــل  فــي 
الملــك  مشــروع  يشــّكل  حيــث 
ــة  ــاّم بمدين ــل الع ــز للّنق عبدالعزي
الحافــالت«   ، »القطــار  الّريــاض 
ركيــزة أساســّية فــي مســتقبل 
واالقتصــادّي  الحضــرّي  المدينــة 
تغييــر  فــي  سيســهم  حيــث   ،
ــر  ــاوز توفي ــا يتج ــاة ، بم ــط الحي نم



42

دعــم الّتنميــة المســتدامة فــي 
. المقّدســة  العاصمــة 

تشجير المدن و الحدائق و 
المنتزهات:

 

ــة  ــار البيئّي ــم اآلث ــا تتفاق ــًرا م كثي
ــريع  ــع الّس ــبب الّتوّس ــر بس للّتحّض
فــي  المنــاخ  وتغّيــر   ، للمــدن 
ــادة الّتلــّوث ، والّضغــط البشــرّي  زي
علــى  حتمّيــة  آلثــار  المنتــج 
البيئــة . و هنــاك ضــرورة ملّحــة 
إلنشــاء مشــاريع  مثــل الحدائــق 
المــدن  تشــجير  و  المنتزهــات  و 
فــي  تســاعد  أن  يمكــن  اّلتــي 
الّتخفيــف مــن بعــض اآلثــار البيئّيــة 
الّســلبّية ، وتشــجيع الّســكان علــى 
ممارســة نمــط حيــاة أكثــر نشــاًطا 
وحيويــة بمــا ينســجم مــع أهــداف 
 .  2030 المملكــة  رؤيــة  توّجهــات 
ــه  ــدن بوصف ــجير للم ــي الّتش و يأت
 ، الحيــاة  لجــودة  محّفــًزا  عامــاًل 
ــد  ــالل قص ــن خ ــدن م ــنة الم وأنس
ــتخدام  ــم دون اس ــراد حوائجه األف
مركباتهــم الخاّصــة ، وهــذا مــن 
ــل  ــرى تحت ــة أخ ــن جه ــة . و م جه
المرتبــة  المنتزهــات  و  الحدائــق 
األولــى مــن ناحيــة رغبــة المجتمــع 

خدمــات الّنقــل العــاّم إلــى تطويــر 
الجوانــب المرورّيــة واالقتصادّيــة 
والعمرانّيــة واالجتماعّيــة والبيئّية 

فــي العاصمــة .

طرق المشاة ومسارات 
الّدراجات الهوائّية :

للمشــاة  طــرق  تطويــر  مــروع  يتناغــم 

الهوائّيــة  الّدراجــات  مســارات  و 
بشــكل كبيــر مــع تحقيــق رؤيــة 
المملكــة 2030 فــي تحســين جودة 
أنمــاط  اّتبــاع  خــالل  مــن  الحيــاة 
صّحّيــة ، إلــى جانــب تحســين البنيــة 
الّتحتّيــة و منهــا الّنقــل والّتخطيط 
ــل  ــدف مث ــدن . و ته ــرّي للم الحض
إلــى اســتخدام  المشــاريع  هــذه 
ــيلة  ــا وس ــة بوصفه ــذه األنظم ه
توفيــر  مــع  معتمــدة  نقــل 
والّتنّقــل  المرورّيــة  الّســالمة 
داخــل المــدن بــكّل ُيســر وســهولة 
ــب الحفــاظ علــى  ــى جان وأمــان ، إل
ممارســة  وتشــجيع   ، البيئــة 
الّرياضــة . وتعتبــر مّكــة المكّرمــة 
مــن أوائــل المــدن علــى مســتوى 
المملكــة اّلتــي درســت تطبيــق 
مثــل هــذه المشــاريع  وتطويرهــا 
هللا  بــإذن  تحّقــق  ســوف  اّلتــي 
تطّلعــات المجتمــع ، و تســهم فــي 

ــا و  ــاًطا ترفيهيًّ ــا نش ــا بوصفه به
بالمملكــة. ــا  رياضيًّ

المشاريع الّتقنية و 
إنترنت األشياء :

األنظمــة  و  الّتقنيــة  أصبحــت 
الّذكّيــة و إنترنــت األشــياء متطّلًبــا 
ــا ؛ لتحســين جــودة الحيــاة  ضروريًّ
و   ، األشــخاص  إلــى  والوصــول   ،
الّتواصــل مــع األماكــن فــي أجــزاء 
 . عاليــة  بكفــاءة  و  الّثانيــة  مــن 

وقــد أســهمت بشــكل كبيــر فــي 
رفــع كفــاءة الّتخطيــط  و فعالّيتــه  
مــن  الحــّد  إلــى  تهــدف  اّلتــي 
الّتكاليــف و الحفــاظ علــى الوقــت 
. و تعــّد مواقــف الّســّيارات الّذكّيــة 
أحــد أكبــر المشــاريع الّتقنّيــة اّلتــي 
تــّم تطويرهــا فــي المملكــة لحــّل 
المشــكالت اّلتــي تواجــه المــدن 
ــائقو  ــي س ــث يعان ــة ؛ حي المزدحم
إيجــاد  صعوبــة  مــن  المركبــات 
مواقــف لمركباتهــم ، و بالّتالــي 
ــن  ــل ع ــث الّطوي ــة البح ــإّن عملّي ف
ــن  ــد م ــادرة تزي ــف الّن ــك المواق تل
مــن  وتضّيــع   ، الّســائقين  توّتــر 
حركــة  علــى  تؤّثــر  و   ، أوقاتهــم 
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الّنقــل داخــل المــدن .

ختاًمــا نرّكــز علــى أّن نجــاح مثــل 
هــذه المشــاريع دائًمــا مــا يعتمــد 
علــى عوامــل مختلفــة ؛ تتمّثــل 
لهــا  الّتخطيــط  حســن    : فــي 
ــع  ــاركة جمي ــة ، و مش ــذ البداي من
اّتخــاذ  فــي  المصلحــة  أصحــاب 
ــذ  ــاءة الّتنفي ــروًرا بكف ــرارات م الق
و نهايــة بالّتشــغيل الّصحيــح اّلــذي 
ــن  ــرات م ــن الخب ــر م ــب الكثي يتطّل
والوعــي   ، المختّصــة  الجهــات 
ــتخدمين  ــل المس ــن قب ــديد م الّش
و  الّســامية  األهــداف  لتحقيــق 
ــع هــذه  ــة الوطــن . و إّن جمي تنمي
ــاّم  ــن المه ــا م ــاريع و غيره المش
اّلتــي تتضّمــن إعــداد اســتراتيجّيات 
تشــريعات _ و  أنظمــة  و تطويــر 
ســوف تســهم بشــكل كبيــر فــي 
بالّتالــي  و   ، الحضرّيــة  الّتنميــة 
و  الّنقــل   أنمــاط  علــى  الّتأثيــر 
ــظ هللا  ــدن . حف ــل الم ــه داخ حركت
الّســعودّية  العربّيــة  المملكــة 
ــد مــن  ــادة و شــعًبا ، وإلــى مزي قي

الّنمــّو و الّتقــّدم و االزدهــار .
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 يوم الّسياحة العالمّي 
»الّسياحة والّتنمية الّريفّية«

د. علي بن أحمد القاسم
أستاذ الّسياحة والّضيافة المساعد

 قسم الّسياحة والفندقة
 المشرف على مركز ِرفادة للّسياحة والّضيافة

 جامعة أّم القرى

تحتفــل منّظمــة الّســياحة العالمّية 
فــي 27 ســبتمبر مــن كّل عــام بيوم 
الّســياحة العالمــّي ، الــذي يكــون 
ــف ،  ــوان مختل ــه عن ــام ل ــه  كّل ع ل
وفــي هــذا العــام تــّم اختيــار عنــوان 
: »الّســياحة والّتنميــة الّريفّيــة« ؛ 
ألهّمّيتهــا فــي الّســياحة والّتنميــة 

ــة . المســتدامة للمناطــق الّنائي

ــّم  ــادّي مه ــاط اقتص ــياحة نش  والّس
المتقّدمــة  الــّدول  مــن  لكثيــر 
ــة  ــّم مجموع ــي تض ــة ؛ فه والّنامي
متنّوعــة مــن المنتجــات والوجهــات 
مــن  العديــد  فيهــا  ويشــارك   ،
 ، المختلفيــن  المصلحــة  أصحــاب 
ــن  ــكان المحّلّيي ــّياح والّس ــل الّس مث
فــي الوجهــات الّريفّية . و للّســياحة  
يتعّلــق  فيمــا  كبيــرة  إمكانــات 
ــد  ــق العدي ــي تحقي ــهاماتها ف بإس
الّتنموّيــة  الــّدول  أهــداف  مــن 
المســتدامة،  الّتنميــة  مثــل  ؛ 
، والّتوظيــف  والّنمــّو االقتصــادّي 
االقتصــادّي  والّتماســك   ،

. واالجتماعــّي 

 وتلّبي تنمية الّســياحة المســتدامة 

والوجهــات  الّســّياح  احتياجــات 
المــوارد  وتحمــي   ، المضيفــة 
لألجيــال  وتوّســعها  واإلمكانــات 
للّســياحة  ويمكــن   . القادمــة 
كذلــك أن تجلــب مزايــا وعيوًبــا فــي 
ــت  ــي الوق ــياحّية ف ــات الّس الوجه
نفســه ؛ فالّســياحة يمكــن أن تحّفــز 
االقتصادّيــة  األنشــطة  تطويــر 
والّثقافّيــة والبيئّيــة ، مثــل الّزراعــة 
واإلنتــاج المحّلــّي لألغذيــة والحــرف 
والمشــغوالت اليدوّيــة ، وتســاعد 
وخلــق   ، اإليــرادات  زيــادة  علــى 
فــرص عمــل ، والمحافظــة علــى 
ــراك  ــادة الح ــادات ، وزي ــراث والع الّت
 . المحّلّييــن  للّســّكان  االقتصــادّي 
ــهامات  ــّم اإلس ــير أله ــك تش و كذل
فــي  الّســياحة  مــن  اإليجابّيــة 
مــن  المتوّلــدة  الــّدول  إيــرادات 
اإلنفــاق الّســياحّي وتصديــر  الّســلع 
المســتقبلة  للــّدول  الّتكميلّيــة 
االســتثمار  وتعزيــز   ، واســتيرادها 
فــي مختلــف القطاعــات ؛ بحيــث 
ــياحة  ــف للّس ــر المضاع ــهم األث يس
ــالد . ــادّي للب ــار االقتص ــي االزده ف

 

 ومــن أهــّم األنشــطة أو المنتجــات 
الّريفّيــة  الّســياحة  ؛  الّســياحّية 
ــة ، وهمــا إحــدى  ــياحة البيئّي والّس
أهــّم أنمــاط الّســياحة المســتدامة 
، و لهمــا دور مهــّم فــي الّتنميــة 
أو  الوجهــات  لتلــك  االقتصادّيــة 

لمناطــق الجــذب الّســياحّي .

 

 وظهــر مصطلــح الّتنميــة الّريفّيــة 
ــر مــن  ألّول مــّرة فــي الجــزء األخي
ــة  ــي عملّي ــرين ، وه ــرن العش الق
 : الّتاليــة  المبــادئ  علــى  تقــوم 
الحاجــة إلــى ضمــان االّتســاق بيــن 
 ، والبيئــة  االقتصادّيــة  العولمــة 
والّتنميــة المســتدامة علــى فتــرة 
زمنّيــة طويلــة . و تهــدف الّتنميــة 
اإلنتاجّيــة  زيــادة  إلــى  الّريفّيــة 
ــتدام  ــع المس ــة ،  والمجتم الفردّي
والمؤّسســّي ؛ مّمــا يــؤّدي إلــى 
حيــث   ، لألفــراد  الّدخــل  زيــادة 
يجــب تنظيــم المناطــق الّريفّيــة 
ــين  ــمح بتحس ــا يس ــا بم وتوجيهه
االقتصــاد  تنميــة  مســتوى 
اســتثمار  خــالل  مــن   ، الوطنــّي 



45

ســكان  ورفاهيــة  إمكاناتــه 
. الّريفّيــة  المناطــق 

 

ويمكــن تعريــف الّســياحة الّريفيــة 
اّلتــي  البلــد  تجربــة  أّنهــا  علــى 
مــن  واســعة  تشــمل مجموعــة 
عوامــل الجــذب واألنشــطة ، اّلتــي 
الّزراعّيــة  المناطــق  فــي  تتــّم 
أو غيــر الحضرّيــة ؛ حيــث تشــمل 
ــاحات  ــّية المس ــا األساس خصائصه
واســع  نطــاق  علــى  المفتوحــة 
الّتنميــة  مســتويات  وانخفــاض   ،
ــة  ــّزّوار لتجرب الّســياحّية ، وفــرص ال
والّطبيعّيــة  الّزراعّيــة  البيئــات 

بشــكل مباشــر .                                               

الجــذب  عوامــل   وتشــتمل 
ــة  ــياحة الّريفّي ــي الّس ــة ف المدرج
ــوع  ــة ؛ الّن ــواع رئيس ــة أن ــى ثالث عل
)يشــار  الّتراّثيــة  الّســياحة   : األّول 
إليهــا أحياًنــا باســم ســياحة الّتــراث 
بزيــارة  تهتــّم  اّلتــي  الّثقافــّي(، 
واألثرّيــة  الّتاريخّيــة  األماكــن 
الّرئيــس  الّنــوع  و   . والّثقافّيــة 
الّســياحة  نشــاط  مــن  الّثانــي 
ــة  ــياحة القائم ــو الّس ــة : ه الّريفّي
علــى الّطبيعــة أو الّســياحة البيئّية 
ــا الّســياحة القائمــة  )تســّمى أحياًن
علــى االســتجمام(، اّلتــي تهتــّم 
بزيــارة المناطــق الّطبيعّيــة بغرض 
الّطبيعّيــة  بالمناظــر  االســتمتاع 
البّرّيــة  الحيــاة  ذلــك  بمــا فــي   ،

. والحيوانّيــة  الّنباتّيــة 

ــة  ــياحة الّريفّي ــث للّس ــوع الّثال  والّن

: هــو الّســياحة الّزراعّيــة ، اّلتــي 
أّيــة  أو  المــزارع  بزيــارة  تهتــّم 
عملّيــة زراعّيــة أو بســتنة أو أعمال 
تجارّيــة زراعّيــة ؛ بغــرض الّتمّتــع 
فــي  المشــاركة  أو  الّتعليــم  أو 
 . الّتشــغيل  أو  المزرعــة  أنشــطة 
فــي  المشــاركة  تشــمل  وهــي 
ــطة  ــن األنش ــعة م ــة واس مجموع
بمــا   ، المزرعــة  علــى  القائمــة 
المزارعيــن  أســواق  ذلــك  فــي 
واالنخــراط   ، الّطــرق  وأكشــاك   ،
ــي  ــر ف ــة أو أكث ــة لليل ــي اإلقام ف
المهرجانــات  زيــارة  أو   ، مزرعــة 
والمتاحــف وغيرهــا مــن أماكــن 

. بالّزراعــة  المتعّلقــة  الجــذب 

الّريفّيــة  الّســياحة  أّن   والمهــّم 
ليســت مجــرد ســياحة قائمــة على 
ــا  ــمل أيًض ــل تش ــط ، ب ــزارع فق الم
أنشــطة خاّصة بالمشــي والّتســّلق 
 ، والمغامــرة   ، الخيــل  وركــوب   ،
الّصّحّيــة  والّســياحة   ، والّرياضــة 
 ، الّتعليمــّي  ، والّســفر  ، والّصيــد 
والفنــون ، وفــي بعــض المناطــق 

الّســياحة العرقّيــة .

 واليــوم فــإّن المملكــة العرّبيــة 
بــوزارة  ممّثلــة  الّســعودّية 
الّســياحة والقطاعــات األخــرى ذات 
طاقاتهــا  بــكّل  تعمــل  العالقــة 
لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 في 
تطويــر قطــاع ســياحة مســتدام 
عناصــره  أهــّم  أحــد  اّلــذي   ،
ــق  ــي المناط ــة ف ــياحة الّريفّي الّس
البعيــدة عــن المــدن، اّلتــي تكّللــت 
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ــياحة  ــة الّس ــاء جمعّي ــًرا بإنش مؤّخ
الّتعاونّيــة  والّريفّيــة  الّزراعّيــة 
كبيــر  دور  لهــا  ســيكون  اّلتــي   ،
ومهــّم فــي تفعيــل هــذا الّنشــاط 
الّســياحّي الحيــوّي ، واالســتفادة 
ــودة  ــة الموج ــرات الّطبيع ــن خي م
المملكــة  مناطــق  جميــع  فــي 
بالعديــد  تزخــر  المملكــة  وألّن   .
ــة  ــة والّريفّي مــن المناطــق الّزراعّي
المنتــج  هــذا  فــإّن  الجميلــة 
نجاًحــا  يحّقــق  ســوف  الّســياحّي 
مــن  قبــواًل  وســيلقى   ، كبيــًرا 
ــّياح  المواطنيــن والمقيميــن والّس

. المملكــة  إلــى  القادميــن 
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 دور مراكز إدارة األزمات والكوارث 
وأهّمّيتها 

عقيد / سعود بن طامي الغامدّي
مدير مركز إدارة األزمات والكوارث بإمارة منطقة مّكة المكّرمة

إّن الهــدف مــن إنشــاء مراكــز إدارة 
األزمــات والكــوارث  هــو مباشــرة 
وإيصــال  حدوثــه  ،  وقــت   الحــدث 
لصاحــب  بســرعة  المعلومــات 
بصفــة  القــرار  الّتخــاذ  الّصالحّيــة 
عاجلــة ، و توجيــه الجهــات المعنّيــة 
الحــدث  تبعــات  تطــّورات  لتالفــي 
وقــت حدوثــه و وأد الكارثــة قبــل 

. تفاقمهــا 

  بحيــث يكــون لهــذه المراكــز رؤيتها 
ــّورة  ــا والمتط ــي مجاله ــدة ف الّرائ
تقديــم  فــي  المعنّيــة  للجهــات 
ــى  ــواًل إل ــة وص ــا الّتخّصصّي خدماته
مجتمــع آمــن يتعامــل مــع األزمــات 
و   . عاليــة  باحترافّيــة  والكــوارث 
رســالتها الّســعي للجــودة والّتمّيــز 
المعاييــر  أعلــى  وفــق  والّريــادة 
المحافظــة  بهــدف  ؛  العالمّيــة 
والّثــروات  المكتســبات  علــى 
و   ، والبيئّيــة  والماّدّيــة  البشــرّية 
الحمايــة  درجــات  اقصــى  توفيــر 
 ، والخاّصــة  العاّمــة  للممتلــكات 
العاملــة بهــذه  الجهــات  وتزويــد 
واإلمكانــات  بالخبــرات   المجــاالت 
ــدرات  ــي الق ــي تنّم ــارات اّلت والمه

والّتدريــب  الّتنســيق  خــالل  مــن 
ــون  ــى أن يك ــم . عل ــر الّدائ والّتطوي
مــن  أهــداف  المراكــز  لهــذه 
المثــال  ســبيل  علــى  أهّمهــا 
وتنســيقها   الجهــود  توحيــد   :
بــإدارة  المعنيــة  للقطاعــات 
ــوارئ  الحــدث ، وتفعيــل خطــط الّط
و  الخاّصــة  والخطــط  العاّمــة 
تنفيذهــا  ومتابعتهــا ،  و ســرعة 
الّصحيحــة  المعلومــات  وصــول 
صاحــب  مــن  القــرار  واّتخــاذ   ،
الّصعوبــات  وتذليــل   ، الّصالحّيــة  
ــة  ــر كاّف ــدث ، وتوفي ــي إدارة الح ف
لوســائل  المطلوبــة  المعلومــات 
اإلعــالم الّرســمّية . كمــا تضطلــع 
ــي  ــّدة ف ــاّم ع ــز بمه ــذه المراك ه
التأّكــد  مــن  ؛  االســتقرار  أوقــات 
الّطــوارئ  خّطــة  جاهزّيــة  مــن 
قاعــدة  وتحديــث   ، ومتابعتهــا 
اإلمكانــات  وحصــر  البيانــات  ، 
الموجــودة  اآللّيــة  و  البشــرّية 
فــي كاّفــة الجهــات الحكومّيــة ، 
ــي  ــة اّلت ــر اليومّي ــة الّتقاري ومتابع
العالقــة،   ذات  الجهــات  مــن  تــرد 
مســتوى  رفــع  علــى  والعمــل 

الــّدورات  خــالل  مــن  العامليــن 
فــي  والمشــاركة   ، الّتدريبّيــة 
الفرضّيــات والّنــدوات والمحاضــرات 
وورش العمــل وفًقــا لخّطــة معّدة 
مســبًقا .  وكذلــك وقــت الحــدث 
؛ حيــث تقــوم بمتابعــة الجهــات 
الحــدث  إدارة  فــي  المشــاركة 
مــن خــالل المهــام المناطــة بهــا 
لتنفيــذ خّطــة االســتجابة المعــّدة 
المعلومــات  وإيصــال   ، مســبًقا 
الّصحيحــة إلــى مّتخــذ القــرار لمنــع 
 . الحــدث  إدارة  أثنــاء  االزدواجّيــة 
ثــّم تأتــي مهّمــة مــا بعــد الحــدث 
بمتابعــة مســاعدة الجهــات ذات 
العالقــة فــي إعــادة األوضــاع إلــى 
واســتخالص   ، عليــه  كانــت  مــا 
،   وإبــداء  وتحليلهــا  الّنتائــج 
لتحســين  والّتوصيــات  المرئّيــات 
إدارة  فــي  الجهــات  دور  أداء 

. الحــدث 

األزمــة  مــع  الّتعامــل   ويمــّر 
والكارثــة  مــن خــالل عــّدة مراحــل 
:  مرحلــة مــا قبــل الكارثــة ؛ وذلــك 
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مــن خــالل تحديــد المخاطــر ، وحصــر 
والّتنّبــؤ    ، واإلمكانــات  المــوارد 
المتوّقــع  والكــوارث  باألزمــات 
حدوثهــا ، وإعــداد الخطــط ، ورســم 
ــاّم  ــد المه ــيناريوهات ، وتحدي الّس
للجهــات ، وتطويــر آلّيــات الّرصــد 
والّتخطيــط   ، المبّكــر  واإلنــذار 
والّتدريــب ونشــر الوعــي والّثقافــة 
عــن المخاطــر  والكــوارث )الّتوعيــة 
غرفــة  تجهيــز  و   ،  ) اإلعالمّيــة 
االّتصــاالت  بأجهــزة  العملّيــات 
اإلجــراءات  اّتخــاذ  و    ، المناســبة 
الوقائّيــة لمنــع األزمــة أو الكارثــة .

 ثــّم تأتــي مرحلــة الّتعامــل مــع 
ــة  ــة الّثاني ــي المرحل ــة ؛ وه الكارث
بمــا فــي ذلــك االســتجابة الفورّية ، 
وتطبيــق خطــط الّطــوارئ المعــّدة 
الجهــات  كاّفــة  مــع  مســبًقا 
توفيــر  و   ، المعنّيــة  الحكومّيــة 
ــة ، و  ــة العاجل ــات الّضرورّي االحتياج
ــا  ــة بأنواعه ــال اإلغاث ــام بأعم القي
وفًقــا لنــوع األزمــة أو الكارثــة ، 
ومتابعــة الكارثــة والوقــوف علــى 
تطــّورات الموقف بشــكل مســتمّر 
اإلجــراءات  وتحديــد   ، تقييمــه  و 
 ، موقــف  كّل  فــي  المطلوبــة 
الّدعــم و اإلســناد اآللــّي  وطلــب 
ــك  ــر  ذل ــب األم ــرّي  إذا تطّل والبش
، والعمــل علــى احتــواء األضــرار 
والحــّد منهــا .  وتاتــي  المرحلــة 
الّثالثــة وهــي مــا بعــد الكارثــة 
الخســائر  تشــمل  حصــر  اّلتــي   ؛ 
فــي األرواح والممتلــكات ، وإعــادة 
البنــاء ، و إصــالح األضــرار ، وتقييــم 
اّتخاذهــا  تــّم  اّلتــي  اإلجــراءات 

للّتعامــل مــع الكارثــة ، والخــروج 
المســتفادة  بالــّدروس  منهــا 
وتقديــم   ، الحــدث  وتوثيــق   ،
والمقترحــات  الاّلزمــة  الّتوصيــات 
وتحديثهــا  الخطــط  تطويــر   و   ،
وفــق المســتجّدات مــن أجــل إدارة 

أفضــل .
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 احترافّية إدارة األفكار والمشاعر في مجال 
االستشارات في ظّل الّتباعد االجتماعّي : 

هل هي متطّلب أم رفاّهية؟

 د سوزان بنت عبدالقادر وّزان
 مستشار محترف ورئيسة بيت الخبرة للّترجمة المعتمدة

إّن عملّيــة إدارة األفــكار والمشــاعر 
والّتعبيــرات إلرضــاء رغبــات العميــل 
العامليــن  تمّكــن  العاطفّيــة 
عواطفهــم  فــي  الّتحّكــم  مــن 

رؤســائهم  مــع  تعاملهــم  أثنــاء 
وأثنــاء  العمــل  فــي  وزمالئهــم 
خدمــة عمالئهــم . ويشــمل ذلــك 
الّتحليــل وصنــع القــرار مــن حيــث 
ســواء   ، المشــاعر  عــن  الّتعبيــر 
ــة  ــاعر معّين ــل بمش ــعرت بالفع أش
أم ال . ومــن خــالل نظــرة ســريعة 
االحترافّيــة  االستشــارة  لمراحــل 

مــن الّتخطيــط وجمــع المعلومــات 
والّتقييــم  واإلبــداع  والّتحليــل 
والّتطبيــق  الّتقريــر  وكتابــة 
ــل  ــن أج ــتمّرة م ــة المس والمراجع

مــن  أّنــه  ــا  جلّيّ يتضــح  الّتحســين 
الممكــن إن لــم يكــن مــن الواجــب 
والمشــاعر  األفــكار  إدارة  علينــا 
بشــكل احترافــّي ، وهــذا مــا يعــرف 

. العاطفــّي  بالعمــل 

االجتمــاع  عالمــة  قّدمــت  قــد   و 
أّول  هوتشــيلد  أرلــي  األمريكّيــة 
تعريــف للعمــل العاطفــّي حيــث 

إظهــار  ضــرورة  علــى  رّكــزت 
؛  تبّنيهــا  و  معّينــة  مشــاعر 
مصالــح  و  أهــداف  لتحقيــق 
شــخصّية شــبيهة بتلــك المشــاعر 
الحقيقّيــة اّلتي يظهرها الّشــخص 
وفــي  المقــّرب  محيطــه  فــي 
ــه  ــه وأصدقائ ــع عائلت ــه م تعامالت
ثــالث  هوتشــيلد  حــّددت  وقــد   .
ــة : ــم العاطف ــتراتيجّيات لتنظي اس

اّلتــي  اإلدراكّيــة   االســتراتيجّية 
لتغييــر  الّشــخص  يســتخدمها 
الســتبدال  األفــكار  أو  الّتصــّورات 
ــاًل  ــا ؛ فمث ــة به ــاعر المرتبط المش
ــة بالّشــعور  يتــّم ربــط صــورة عائلّي
بالّســعادة ، بحيــث يتــّم الّتفكيــر 
عنــد  المذكــورة  الّصــورة  فــي 

. بالّســعادة  بالّشــعور  الّرغبــة 

اّلتــي  الجســدّية   االســتراتيجّية 
تغييــر  مــن  الّشــخص  تمّكــن 
األعــراض الجســدّية لخلــق مشــاعر 
مرغوبــة ؛ فمثــاًل يحــاول الّشــخص 
الّتنّفــس العميــق للّتحّكــم فــي 

. الغضــب  مشــاعر 
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اّلتــي  الّتعبيرّيــة   االســتراتيجّية 
تغييــر  الّشــخص  بهــا  يحــاول 
لتغييــر  الّتعبيرّيــة  اإليمــاءات 
المشــاعر الّداخلّيــة ، مثل االبتســام 
. بالّســعادة  الّشــعور  أجــل  مــن 

 مــن خــالل القيــام بالعديــد مــن 
ــح أّن  ــة يتض ــارات االحترافّي االستش
مجــال الّلغــات والّترجمــة يعتبــر 
ســياًقا مناســًبا لتفعيــل العمــل 
حيــث  ؛  االحترافــّي  العاطفــّي 
ــات  ــاالت الخدم ــّم مج ــن أه ــه م إّن
ــن إدارة  ــن العاملي ــع م ــي ُيتوّق اّلت
ــات  ــا لطلب ــا وفًق ــم فيه عواطفه
منظومــة  فنجــد    ، العميــل 
العواطــف تــزداد أهّمّيــة باعتبارها 
 ، األشــخاص  إلقنــاع  وســيلة 
أفعالهــم مــن  بــردود  والّتحّكــم 
؛  وخارجــه  العمــل  فــي  خاللهــا 
وقوانيــن  العاطفــة  ألّن  وذلــك 
االجتماعــّي  والّتبــادل  المشــاعر 
ــا فــي  تــؤّدي جميعهــا دوًرا هامًّ
ــي  ــخصّي . وف ــم الّش ــام الّتحّك نظ
الّذاتّيــة  اآللّيــة  فــإّن  المقابــل 
والّتعامــل عــن بعــد اللذيــن فرضــا 
جميــع  فــي  مؤّخــًرا   نفســهما 
ــى  ــران عل ــد يؤّث ــاة ق ــطة الحي أنش
االحترافّيــة  االستشــارات  جــودة 
ومســتواها وقــد يصعــب إقنــاع 
العميــل و إرضــاؤه . و حيــن يتراجــع 
العمــل الــذي ال يتطّلــب مهــارة 
ينخفــض العمــل العاطفــّي وتحــّل 
الخدمــات  تقديــم  محــّل  اآلالت 
الّشــخصّية ؛ و لذلــك نحتــاج لتدريــب 
المستشــارين علــى طــرق تفعيــل 
وتعميقــه   العاطفــي  العمــل 

تقديــم  أثنــاء  أكبــر  بشــكل 
االستشــارات بطــرق تّتفــق  مــع 

. الّراهنــة  الّظــروف 

 ويمكــن تفعيــل العمــل العاطفــّي 
االستشــارات  مجــال  فــي 
كوفمــان  أرفنــج  نظرّيــة  باّتبــاع 
الّنمــط  حــول  المتمحــورة 
اّلــذي  األخالقــّي  أو  المعيــارّي 
ــا علــى إدارة االنطبــاع  يعتبــره مبنيًّ
مواجهــات  فــي  يتــّم  اّلــذي 
بــاألداء  القائميــن  بيــن  معّينــة 
ويترتــب   . لــه  والمشــاهدين 
أنــواع  تبّنــي  اللقــاء  علــى هــذا 
معّينــة مــن المعلومــات المتاحــة 
خصائــص  وتقنيــن   ، والمتبادلــة 
 . األدوار  وعالقــات  الموقــف 
ــاك  ــة كوفمــان فهن وحســب نظري
عــّدة عوامــل يجــب االنتبــاه إليهــا 
؛ وهــي: اللقــاء والفاعــل ودوافعه 
ومتلّقــي    ، يفعلــه  مــا  لفعــل 
وإدارة   ، وانطباعاتــه  الفعــل 
وفريــق   ، الّلقــاء  فــي  االنطبــاع 
يالحــظ  مّمــن  األداء  مراقبــة 
ويتــّم   . واالنطباعــات  الّدوافــع 
تســجيل الملحوظــات أثنــاء الّلقــاء 
، وتتــّم دراســة مشــاعر العميــل 
الّتــدّرب  ثــّم  ومــن   ، ودوافعــه 
ــارة  ــم االستش ــة تنظي ــى كيفّي عل
المشــاعر  ضبــط  وكيفّيــة 
عنــد  العواطــف  فــي  والّتحّكــم 
أثنــاء  العميــل  مــع  الّتعامــل 
توجيــه  وكيفّيــة   ، االستشــارة 
مشــاعره وعواطفــه نحــو مصلحــة 

. باحترافّيــة  المنّظمــة 
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إعــداد  ذلــك  يتطّلــب   وقــد 
؛ اجتماعيــن 

 األّول : لتحديــد مشــكلة العميــل 
فيهــا  االستشــارة  يحتــاج  اّلتــي 
علــى  الّتعــّرف  علــى  ويرّكــز   ،
ومشــاعره  العميــل  عواطــف 
ــه والّنواحــي اّلتــي تحــوز  واّتجاهات
اّلتــي  والّنواحــي  إعجابــه  علــى 
فــي  وطريقتــه   ، منهــا  ينفــر 
ــه .  ــاه أو امتعاض ــن رض ــر ع الّتعبي
وبذلــك يصّمــم المستشــار طريقــة 
للعميــل  االستشــارة  تقديــم 
بالّطريقــة اّلتــي تحاكــي مشــاعره 
وعواطفــه ، ويبــدأ المستشــار فــي 
ــم  ــّي المنّظ ــة األداء الّتمثيل عملّي
انطباعاتــه  فــي  يتحّكــم  حيــث 
وردود فعلــه بمــا يرضــي العميــل 
مصلحــة  فيــه  بمــا  ويقنعــه 
منّظمتــه بالّتركيــز علــى الجوانــب 
العميــل  إليهــا  يميــل  اّلتــي 

. وتســتهويه 

 الثّانــي : يتمحــور حــول الّتغذيــة 
العميــل  مــن  لــكّل  الّراجعــة 
الّنقــاش  حــول  والمستشــار 
إلــى  للوصــول  وذلــك  ؛  الّســابق 
للمشــكلة  صحيحــة  حلــول 
مرضيــة  الوقــت  نفــس  وفــي 
ردود  مــع  وتّتفــق  للعميــل 
وســيكون   . وانطباعاتــه  فعلــه 
ــّد  ــة س ــي بمثاب ــاء الّثان ــذا اللق ه
الفجــوة بيــن المستشــار والعميــل 
، والّتقليــل مــن االختالفــات بينهما 
، وتعزيــز الّنقــاط اإليجابيــة بينهمــا 
ــار  ــارة المستش ــح مه ــا تتض . وهن

فــي أداء األدوار المطلوبــة فــي 
اإلقنــاع مثــل الحــزم والّشــّدة أو 
تتضــح  كمــا   . والّســهولة  الليــن 
مشــاعر  إدارة  فــي  مهارتــه 
العميــل ، والّتحكــم فيهــا بتهويــل 
علــى  ضــرر  ذو  يكــون  قــد  مــا 
مصلحــة العمــل وتهويــن مــا قــد 
ــوق  ــتحياًل  ، وف ــا أو مس ــراه صعًب ي
هــذا وذاك كســب ثقــة العميــل 
ــرعة  ــان س ــى ؛ لضم ــة األول بالّدرج

. بحلولــه  واإليمــان  اســتجابته 

االجتماعــّي  الّتباعــد  ظــّل   وفــي 
ــا  ــا أو مرئيًّ قــد يكــون الّلقــاء صوتيًّ
، ويفّضــل المرئــي حيــث يمّكــن 
ــر  ــاهدة تعابي ــن مش ــار م المستش
واختيــار   ، وانفعاالتــه  العميــل 
للّتعامــل  المثلــى  الطريقــة 
الّلقــاء  . ويفّضــل تســجيل  معــه 
ــض  ــترجاع بع ــّم اس ــى يت ــا حّت أيًض
فيهــا  تظهــر  اّلتــي  الّلحظــات 
ليتــّم  جلّيــًة  واألفــكار  المشــاعر 
الّتفكيــر والّتــدّرب علــى إدارتهــا 
يمكــن  كمــا   . األمثــل  بالشــكل 

طلــب فيديوهــات للعميــل توّضــح 
والعامليــن  المؤّسســة  أداء 
فيهــا ؛ ليتــّم الّتأّكــد مــن جميــع 
عــن  المقّدمــة  المعلومــات 
ــر  ــر األم ــا اذا اضط ــة . أّم المؤسّس
فقــد يكــون أحياًنــا مــن الّصعــب 
ــن  ا أو ع ــفهيًّ ــور ش ــتيضاح األم اس
فيضطــر  مصــّور  فيديــو  طريــق 
ــل  ــة العمي ــى مقابل ــار إل المستش
علــى نطــاق ضّيــق مّتبًعا إجــراءات 
المتعــارف  االجتماعــّي  الّتباعــد 

. عليهــا 

فــي  المستشــار  ينجــح   وبذلــك 
مســتوى  مــن  المنّظمــة  نقــل 
الحــدود اّلتــي يرســمها العميــل 
ــى مســتوى ســلطة المستشــار  إل
الّتطويرّيــة  خططــه  وفــرض 
علــى  بالعمــل  المســتمّرة 
مســتمّر  عقــد  علــى  الحصــول 
مشــاريع  وإدارة  لالستشــارة 
حــب  بــكّل  ولكــن  المنّظمــة 
واقنــاع وبــدون الّشــعور بســحب 



52

المنّظمــة  أربــاب  مــن  الّســلطة 
وجعلهــم يقتنعــون قناعــة تامــة 
بأهّمّيــة وجــود المستشــار معهم 
فــي مراحــل الّتطويــر وحّتــى بعــد 
المنّظمــة  لحمايــة  ؛   تنفيذهــا 
،  ومســاعدتها  أّيــة كارثــة  مــن 
والّتحّكــم  المخاطــر  إدارة  علــى 

ويمكــن   . حدوثهــا  فــور  فيهــا 
حّتــى  الّتغييــر  بهــذا  اقناعهــم 
ثــّم  ، ومــن  لــو بشــكل مؤّقــت 
يتــّم اســتدراجهم بتمديــد هــذا 
الّتغييــر عندمــا يلمســون أهّمّيتــه 
بعــد تجريبــه ، وقــد يأتــي قــرار 
. العميــل  االســتمرار مــن قبــل 

المقتــرح  هــذا  نهايــة   وفــي 
الممكــن  مــن  كان  إن  أتســاءل 
تطبيــق العمــل العاطفــّي فــي 
مراحــل  مــن  أخــرى  خطــوات 
آخــر  مجــال  وفــي  االستشــارات 
؛  االستشــارات  مجــاالت  مــن 
مثــل : االستشــارات فــي مجــال 

المنّظمــات الّطّبّيــة واإللكترونّيــة 
 . آخــر  ، وفــي مــكان  والعلمّيــة 
ــل  ــة العم ــب ممارس ــك يتطّل وذل
ــا فــي مجــال آخــر  العاطفــّي فعليًّ

. ذلــك  للّتحّقــق مــن 

ا _ال   وقــد يكــون مــن الّصعــب جــدًّ
ــروف  ــذه الّظ ــّل ه ــي ظ ــّيما ف س
ــون  ــد تك ــل ق ــل ب ــاع العمي _ إقن
يعانــي  اّلتــي  الّتحّديــات  إحــدى 
ســياق  فــي  المستشــار  منهــا 
آخــر بالّتدّخــل الخارجــّي ؛ فمثــاًل 
تعليــم  منّظمــات  مجــال  فــي 
ــّم إقناعهــم  الّلغــات والّترجمــة يت
ــّي  ــل الخارج ــرورة الّتدّخ ــة ض بحّج
مــن خبيــر لغــة محتــرف بســبب 
مــن  واألكثــر   ، الّلغــة  عائــق 
متحــّدث  وجــود  ضــرورة  ذلــك 
رســمّي لّلغــة ومتقــن لهــا وقــد 
وهــذا  ؛  المؤّسســة  تفتقــده 
ــا  ــّر به ــي تم ــر اّلت ــبب المخاط س
اّلتــي قــد  الّتهديــدات  ، وســبب 
تعانــي منهــا المؤّسســة . و لكــن 
قــد ال يكــون مــن الّســهل ذلــك 
ــم  ــل الّتعلي ــر ؛ مث ــال آخ ــي مج ف
والّشــركات  والّطــّب  والّســياحة 
تصــوّري  حســب  االســتثمارّية 

. الّشــخصّي 

 وقــد تكــون مــن هــذه المشــاكل 
بعــض  إقنــاع  المشــابهة 
واألكاديمّيــة  الّطّبّيــة  الجهــات 
القيــادة  دّفــة  تســليم  بضــرورة 
لــذوي الخبــرة فــي مجــال إدارة 
أغلــب  تفّضــل  حيــث  ؛  األعمــال 
ــدى  ــن إح ــات تعيي ــذه المؤّسس ه

كفاءاتهــا مــن أعضــاء ، وإن كان 
ــال  ــي مج ــرة ف ــم خب ــس لديه لي
 . والقيــادة  والّتخطيــط  اإلدارة 
ــوة  ــّد الفج ــة س ــدأ عملّي ــا تب وهن
فــي  طائلــة  ميزانّيــات  بإنفــاق 
ــكادر . وقــد يكــون  ــب هــذا ال تدري
األمــر ســهاًل بتســليم دّفــة اإلدارة 
لــذوي الخبــرة بــداًل مــن تهيئــة 
اّلــذي ال يمتلــك  العمــل  طاقــم 
الكافيــة  المهــارة  وال  الخبــرة 
اّلتــي كان مــن األصلــح للمنّظمــة 
االســتفادة منهــا فــي المجــال 
ــث  ــواء أكان البح ــه س ــذي يتقن ال
مهــارة  مزاولــة  أم  العلمــّي 
ــرة  ــة بفت ــّر المنّظم ــة . وتم معّين
أبــًدا  تنتهــي  ال  قــد  تجريبّيــة 
تقــوم فيهــا المنّظمــة باســتبدال 
القيــادة كّل عاميــن حّتــى تصــل 
كان  اّلتــي  المطلوبــة  للّنتائــج 
مــن الممكــن اختصارهــا إذا ســّلم 

. لــذوي االختصــاص  األمــر 

كان  ســواًء  األحــوال  كّل   وفــي 
ــن  ــار م ــد مستش ــى ي ــر عل الّتغيي
أو عميــل مــن  المنّظمــة  خــارج 
نفــس المنّظمــة يقــود الّتغييــر 
العمــل  األمــر  فســيتطلب 
العاطفــّي المنّظــم اّلــذي يســّهل 
مهّمــة الّتغييــر علــى الجميــع .
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